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คํานํา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑๒  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

 

  เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 ถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๖5) ข้ึน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพิจารณาการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานแปน และเปนขอมูลในการบริหารจัดการใหเกิด
ประโยชนตอไป  

 
 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

                   แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน 
 พฤศจิกายน  2565 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
******************* 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 29 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยคณะกรรมการติดตาม              
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   มีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองดําเนินการกําหนด
แนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน       
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน              
ใหประชาชน ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ
ตองปด ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ถือวาเปนกระบวนการสําคัญตอการพัฒนา
ทองถ่ิน เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถ่ินสามารถนําไปใชใหเกิดการ
พัฒนา ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจากการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายหรือไม และทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน เพ่ือจะไดนํา
ขอมูล ดังกลาวไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป  

เทศบาลตําบลบานแปน  ไดดําเนินการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้  

ขอเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน 
1. โครงการ/กิจกรรมท่ีไดตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแลว ควรเรงรัดดําเนินโครงการ/ 

กิจกรรมใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้นๆ  
2. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปงบประมาณควรมีการ 

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานท่ีแตกตางไปจากเดิมบาง โดยเนนประโยชนของชุมชนเปนสําคัญ  
3. ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาควรคํานึงถึงความเปนไปไดในเรื่องของความ 

พรอมดานพ้ืนท่ี ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม และสถานะทางการเงิน การคลัง
ของทองถ่ินเปนสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก  

4. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลตําบลบานแปนใหมากข้ึน 
ท้ังกอนดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนของการดําเนินโครงการของเทศบาล  รวมถึงการเปดโอกาส
ใหประชาชนไดรับรูตรวจสอบการดําเนินโครงการใหมากข้ึน  

5. ควรมีการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลบานแปนและมีฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 
เพ่ือสามารถใชประกอบเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชน เพ่ือนําไปสูแนวทางการกําหนด      
ทิศทางการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหา เปนไปอยางรวดเร็ว  

 



6. ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดําเนินโครงการใหประชาชน รับทราบอยาง 
ท่ัวถึงดวยวิธีการตางๆ ท่ีสามารถเขาถึงประชาชน ชุมชน ใหไดรับขอมูลขาวสารมากท่ีสุด  

7. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม ตลอดจนดําเนินการโครงการพัฒนาให 
คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง 
  8 งบประมาณรายจายดานงบลงทุนนอย  ไมสอดคลองกับภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ควรมีการจัดสรรใหมากข้ึนและระบุใหชัดเจน 
  9 ควรจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนจากกลุมจังหวัด อบจ. หรือหนวยงานอ่ืน  
ควรบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนในเขตพ้ืนท่ี 
  10. ดําเนินการประชาสัมพันธหรือสรางอัตลักษณดานการทองเท่ียวใหแกชุมชน 
  11. ควรจัดใหมีการดูแลผูสูงอายุหรือจัดหามาตรการดูแลผูสูงอายุท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

12. ควรจัดทําแมพิมพสําหรับหลอเทียนพรรษา  เนื่องจากแบบเดิมแกะยากทําใหเทียนท่ีหลอ     
ไมสวยงาม ควรปรับรูปแบบของแมพิมพสําหรับหลอเทียนเพ่ือความสวยงาม  เพราะบางหมูบานเม่ือแกะแลวไม
สวยก็ไมไดใชงานทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดทําแมพิมพ 

 



สวนที่ 1  
 

บทนํา 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนบทบาทและอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ตามอํานาจหนาท่ี ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ท้ังนี้เปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑4 พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 50 วรรคสอง 
“การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด” แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวน
ใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงาน
ไดตามเปาหมายท่ีวางไว   

การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิด
จากองคกร  บุคลากร สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการ
พัฒนาในปตอๆไป  พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไป
ตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง    

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปน
วัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
 



  3. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินโครงการ  
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบลชุมชน 
หรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนท่ี ๑ แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

 

ข้ันตอนท่ี ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

 

  ข้ันตอนท่ี ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็น
ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61                       
ขอ 12 (3)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ข้ันตอนท่ี ๕ ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ขอ 28 (3)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิน่ทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่ งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณา
เลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือใช
ในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวธิีการ เปนตน และหรือโดย
การสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี 
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ท่ีได
กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ี
เปนจริงตอไป  

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน ไดกําหนดกรอบและแนวทาง              
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดังนี้     

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙                      
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙                      
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046 ลงวันท่ี ๑9 ตุลาคม ๒๕61                      
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕48 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2561 

- คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาว คณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
      การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    

(๒) ความสอดคลอง (relevance) 
                        มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรประเทศ คานิยม
หลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน 
แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมท้ังปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน  
 
 



(๓) ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน 

(๔)  ความกาวหนา     
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน โดยพิจารณา 

๔.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดการดานส่ิงแวดลอม  การพัฒนา
ดานการคมนาคม โครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผัง
เมืองการ  ฟนฟูและอนุรักษปา และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ํา การบริหารจัดการขยะ การกําจัด
และบําบัดมลพิษ 

๔.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง การ
พัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพความตองการของตลาดและชุมชน สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร ตามวิถีชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน  การสงเสริมการลงทุน การพาณิชย การพัฒนาธุรกิจท่ี
เก่ียวกับการทองเท่ียว 

๔.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน 
การรณรงคและปองกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกําลังกาย การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การสงเคราะหและสงเสริมผูดอยโอกาส การสรางชุมชนเขมแข็ง 

๔.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร สงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม การ
บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส  การตอบสนองความตองการของประชาชน การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

๔.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน อุดหนุนองคกรซ่ึงเปนการรวมตัว
ของประชาชนท่ีจัดตั้งถูกตอง องคกรการกุศลเพ่ือบําเพ็ญสาธารณประโยชนไมแสวงหากําไร แกไขปญหาความ
ยากจนและ สงเสริมใหประชาชน มีรายไดเพ่ิมข้ึนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชน 

 (๕) ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดําเนินโครงการสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสิน  เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ถูก
ใชไปอยางคุมคา มีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม 

 (๖) ประสิทธิผล     
        ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชน

หรือไม   

(๗) ผลลัพธและผลผลิต     
        ประชาชน ชุมชน ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 

       (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจวามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตอง
หรือไม  



ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
ซ่ึงตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบ      
ท่ีสําคัญ ๒ ประการ ดังนี้ 

  ๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีองคประกอบ ๕ ประการ ดังนี้ 
      ๑.๑  ผู เขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผูรับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
๑) ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด เพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบรหิาร 
๒) เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติ          
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

๓) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย      
แคไหน การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน                    
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบตัิ เปนตน 

๔) ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕) ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร                 
เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานให
มีความกระจางชัด เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖) ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses) อะไรบาง 
และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗) ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม 
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี ๒ สวน คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ และสวนท่ีสอง คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ ท้ังผูให
การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลานี้ไดผลเพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง    

๙) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีท่ีมีโครงการท่ีมีลักษณะแขงขันกัน
การประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ใหดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 



สวนที่ 2 
    

 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาเทศบาล 
********************* 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน เปนแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดระยะเวลา 5 ป 
พ.ศ. 2561 - 2565 ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลบานแปน ท่ีกําหนดยุทธศาสตร 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปนซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดลําพูนและแผนชุมชน
ระดับตําบล  
 

วิสัยทัศนในการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน 
 “เทศบาลนาอยู      เคียงคูวัฒนธรรม       นําการศึกษา 

พัฒนาเศรษฐกิจ     สูคุณภาพชีวิตท่ีดี      เนนการมีสวนรวมของประชาชน” 
 

จุดมุงหมายในการพัฒนา (GOAL) การกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนามีตัวช้ีวัดและเปาประสงคดังนี้ 
 1. เพ่ือพัฒนาไฟฟา ถนน  รางระบายน้ํา  สิ่งแวดลอม และแหลงน้ําทางการเกษตร 
 2. เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 
 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี  และการศึกษา 
 4. เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 5. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
 6. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาและการพัฒนา ทองถ่ินมากข้ึน  
              7. ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ 
 8. เพ่ือเปนการอุดหนุนกลุมตาง ๆ และหนวยงานอ่ืนในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑   
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  และการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม 

๑. แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน  สะพาน 
รางระบายน้ํา   
๒. แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา 
๓. แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟา ประปา โทรคมนาคม 
๔. แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง 
๕. แนวทางการจัดการดูแล อนุรักษ และฟนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๖. แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๗. แนวทางการบริหารจัดการขยะ การกําจัดและบําบัดมลพิษ 
๘. แนวทางการฟนฟูและอนุรักษปา และระบบนิเวศน 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

๑. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพในชุมชน 
๒. แนวทางการสรางเครือขายและศูนยจําหนายสินคาทองถ่ิน 
๓. แนวทางการสนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง 
๔. แนวทางการพัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพความตองการของ
ตลาดและชุมชน 
๕. แนวทางการสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ตามวิถี
ชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน 
๖. แนวทางการการสงเสริมการลงทุน การพาณิชย การพัฒนาธุรกิจท่ี
เก่ียวกับการทองเท่ียว 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
การพัฒนาดานสังคม 

๑. แนวทางการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน 
๒. แนวทางการการรณรงคและปองกันยาเสพติด 
๓. แนวทางการสงเสริมการกีฬาและการออกกําลังกาย 
๔. แนวทางการการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
๕. แนวทางการการสงเคราะห สงเสริมผูดอยโอกาส และการสราง
ชุมชนเขมแข็ง 
๖. แนวทางการสนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การพัฒนาดานองคกร 

๑. แนวทางการสงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม การบริหาร
จัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
๒. แนวทางการการตอบสนองความตองการของประชาชน การจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม 
๓. แนวทางการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 
การพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

๑. แนวทางการอุดหนุนองคกรซ่ึงเปนการรวมตัวของประชาชนเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน 
๒. แนวทางการอุดหนุนองคกรการกุศลเพ่ือบําเพ็ญสาธารณประโยชน
ไมแสวงหากําไร แกไขปญหาความยากจนและ สงเสริมใหประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชน 

 

คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
และการจัดการสิ่งแวดลอม 

- สรางและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟา 
- พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล  
- จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย และท่ีท้ิงขยะมูลฝอย  
- จัดระบบผังเมืองรวม 
- ปองกันและแกไขปญหามลพิษ 
 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ - ทําใหประชาชนมีรายไดจากการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 
- ลดจํานวนคนตกงานในเขตเทศบาลลงใหนอยกวา 
รอยละ 10 ภายใน  5  ป 
 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การพัฒนาดานสังคม - ใหมีสวนสาธารณะ เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอน หยอนใจ    
อยางนอย 1 แหง  
- สงเสริมและสนับสนุนใหมีลานกีฬาในแตละชุมชน         
ทุกชุมชน 
- สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม      
ในแตละชุมชน 
- ติดตั้งเครื่องหมายจราจรใหท่ัวถึง 
- สนับสนนุการศึกษาแกเด็กนักเรียนใหครบทุกโรงเรยีนใน
เขตเทศบาล   
- ใหเทศบาลเปนเขตปลอดจากอาชญากรรม โรคระบาด  
และมลพิษตางๆ  
 

  



ยุทธศาสตร เปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาดานองคกร - ใหประชาชนมีสวนรวมคิด วางแผนดําเนินการรวม
ตรวจสอบ และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
- เพ่ิมทักษะ  พัฒนาบุคลากร  และปรับปรงุกระบวนการ
บริหารงานบคุคล   
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน -  ใหมีการอุดหนุนกลุมตางๆ และหนวยงานอ่ืน         
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ และตามสถานการณคลัง 
 

  
1.2 สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ ดําเนิน
การ 

โครงการ ดําเนิน
การ 

โครงการ ดําเนิน  
การ 

โครงการ ดําเนิน
การ 

โครงการ ดําเนิน
การ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการ
จัดการสิ่งแวดลอม 

63 42 75 42 56 37 100 34 46 35 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

6 2 6 2 2 2 7 4 5 3 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การพัฒนา
ดานสังคม 

63 42 75 43 64 27 74 26 68 33 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนา
ดานองคกร 

21 10 20 11 18 16 24 11 20 12 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนา
ดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

15 9 17 14 29 9 31 15 33 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.3  ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2565 
     

ลําดับ แผนงาน เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ท่ีดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(โครงการ) 

ดําเนินการจัดทํา
งบประมาณ 
(โครงการ) 

ดําเนินการจริง 
(โครงการ) 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 25 17 17 3,500,000 667,293 68 68 

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 12 10 10 605,000 224,862.70 83.33 83.33 
3 แผนงานเคหะและชุมชน 12 8 8 6,276,500 603,951.12 66.67 66.67 
4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 35 29 28 28,289,620 12,260574.60 82.86 80 
5 แผนงานสาธารณสุข 13 8 8 3,175,000 173,764 61.54 61.54 
6 แผนงานการเกษตร 4 2 2 280,000 30,235 50 50 
7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 12 6 6 550,000 103,290 50 50 
8 แผนงานการศึกษา 23 8 8 6,185,000 166,661 34.78 34.78 
9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 
36 28 19 2,261,000 381,072 77.78 52.78 

รวม 172 116 106 51,182,120 14,611,703.42 67.44 61.63 
 

 1) พบวาโครงการท่ีดําเนินการไดจริง จํานวนเปาหมายท่ีสามารถดําเนินการไดมากสุด ไดแก  แผนงานรักษาความสงบภายใน    จํานวนเงิน   224,862.00  บาท คิด
เปน    รอยละ     83.33     ของจํานวนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2565 
 2) พบวาโครงการท่ีดําเนินการไดจริง จํานวนเปาหมายท่ีสามารถดําเนินการไดนอยสุด ไดแก   แผนงานการศึกษา    จํานวนเงิน    166,661.00  บาท คิดเปนรอยละ     
34.78    ของจํานวนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2565 

 



ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

          

ยุทธศาสตร 

    จํานวน จํานวน จํานวน 

หมายเหตุ 

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ โครงการท่ี โครงการท่ี โครงการท่ี 

ท่ี ท่ีตั้งไว ท่ีเบิกจาย ดําเนนิการ อยูระหวาง ไมได 

  (บาท) (บาท) แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ 

            

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
และการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

14,296,000 12,288,126.70 35 0 1 
 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 50,000 45,150 3 0 0   

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 868,000 668,320.60 33 0 0   

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร 580,000 545,775 12 0 0   

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 1,340,500 1,064,331.12 23 0 9   

รวม 17,134,500 14,611,703.42 106 0 10   

 
 
 



2. แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     (เดือนตุลาคม 2564 – 30  กันยายน  2565) 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
    2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานแปน มีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม  มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส   สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน  ยุทธศาสตรท่ี 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร
ท่ี 5 เมืองนิเวศน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน   สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน  ยุทธศาสตรท่ี 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร ท่ี  ๓  การพัฒนาดานสังคม  มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ยุทธศาสตรการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม   สอดคลองเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน ยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองหัตถ นวัตกรรม  
สรางสรรค  และยุทธศาสตรท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเท่ียวเชิงประสบการณทางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร ท่ี  ๔  การพัฒนาดานองคกร มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ยุทธศาสตร การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ   สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน ยุทธศาสตรท่ี 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 2  การเสริมความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน  ยุทธศาสตรท่ี 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต 

  2.1.2 ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565 
        เทศบาลตําบลบานแปน  ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา 

“เทศบาลนาอยู      เคียงคูวัฒนธรรม       นําการศึกษา 
พัฒนาเศรษฐกิจ     สูคุณภาพชีวิตท่ีดี      เนนการมีสวนรวมของประชาชน” 

 
 



ซ่ึงวิสัยทัศนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการมุงม่ันในการพัฒนาทองถ่ินในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สิ่งแวดลอม  
การศึกษา  การศาสนา เศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแปน  เห็นไดจาก
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  จํานวน  5  ยุทธศาสตร  โดยกําหนดโครงการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 
2565  จํานวน  172   โครงการ  ปรากฏในแผนงาน  9  แผนงาน  นํามาจัดทําเปนงบประมาณรายจาย
ประจําป  จํานวน  116  โครงการ และพบวาจํานวนโครงการ  106 โครงการ ไดดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

 2.2  กลยุทธ 
  1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดการส่ิงแวดลอม 
                       -  ปรับปรุงและบูรณะ  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      -  พัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 
     -  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย 

    -  เพ่ิมประสิทธิภาพในการสงเสริม  และรักษาสภาพแวดลอมท่ีดี 
    -  ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  ฝุนละออง และความสั่นสะเทือน 
    -  ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคาร สถานท่ี และสถานประกอบการ 
    -  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
    -  พัฒนาและฟนฟูลุมน้ําและแหลงน้ําภายในเขตเทศบาล 
    -  ปรับปรุงท่ีสาธารณะเพ่ือปรับภูมิทัศนใหสวยงาม 

    2.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
     -  สนับสนุนจัดตั้งกองทุนสงเสริมพัฒนาอาชีพและรายไดแกกลุมเกษตรกรและกลุมจักสาน 
     -  พัฒนาการผลิตและการจัดการดานการตลาดแกกลุมจักสานใหไดมาตรฐานสูเปาหมาย 
                            ของผลิตภัณฑ OTOP 
     -  สงเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนใหมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของตลาด 

                   -  สงเสริมใหเกิดเครือขายธุรกิจชุมชน เชื่อมโยงไปสูธุรกิจขนาดยอมและขนาดใหญ 
                              -  พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

  -  พัฒนางานฝมือหัตถกรรม 
  3.  การพัฒนาดานสังคม 

                  -  สรางสวนสุขภาพ  และสถานท่ีออกกําลังกายในพ้ืนท่ีของสํานักงานเทศบาล 
                  -  สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางลานกีฬาในแตละชุมชน 
 -  เสริมสรางวินัยจราจรและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําปายจราจร 
   -  สนับสนุนและสงเสริมดานงบประมาณและวิชาการในการจัดงานเก่ียวกับการสืบสาน 
                           ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
                 -  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 
                 -  สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียน  การสอน  และวัสดุอุปกรณสนามเด็กเลน 
                 -  สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
                 -  อบรมใหความรู  และใหบริการเก่ียวกับการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานตลอดจนจัดซ้ือเวชภัณฑ 
                            ยาสามัญประจําบาน  เพ่ือแจกจายแกประชาชนในเขตเทศบาล 
 



                 -  อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อป.พร.) เพ่ือออกไปปฏิบัติหนาท่ีรักษาความ 
                           ปลอดภัยแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชนโดยการออกตรวจการ   และเฝาเวรยามใน    
                           เวลากลางคืน 
                 - ประสานกับหนวยราชการสาธารณสุข  เพ่ือรวมมือกัน  ในการปองกันและควบคุม 
                           โรคติดตอ และดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 4.  การพัฒนาดานองคกร 
                  -  ปลูกจิตสํานึกทางการเมือง แกประชาชนทุกระดับ ใหประชาชนเขาใจใน สิทธิหนาท่ี และ 
                       ประโยชนท่ีตนเองพึงไดรับ และการเขามามีสวนรวม  ทางการเมือง และการพัฒนาทองถ่ิน                  
 -  จัดประชาคมเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ 
                       เสนอแผน โครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
                   -  ใหประชาชนมีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการจัดซ้ือ จัดจาง 
                  -  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและกลุมอาชีพตางๆ ในการประสานความรวมมือ แกไข 
                       ปญหาและพัฒนาทองถ่ิน 
                  -  พัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยใหมีการฝกอบรม ศึกษา หรือดูงาน เพ่ือการ  บริหารงาน  
                       อยางมีประสิทธิภาพ 
 5.  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
                  -  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืนตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ และตามสถานะการคลัง 

 2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
 เทศบาลตําบลบานแปน  ไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรในการพัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรม

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตร และ 9 กลยุทธ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดการสิ่งแวดลอม 

 1.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการสิ่งแวดลอม 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 2.1 กลยุทธการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

 3.1 กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.2 กลยุทธการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย 
 3.3 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา 
 3.4 กลยุทธการพัฒนาดานการศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.5 กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณสุข 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร 
 4.1 กลยุทธการพัฒนาดานองคกร 

 5.  ยุทธศาสตรดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
 5.1 กลยุทธดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
 
 
 



          2.4 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรในภาพรวม 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานแปน  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
   1) SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน  
ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และ
รวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลตําบลบานนั้น   เปนเทศบาลท่ีมีขอบเขตรับผิดชอบ 2 ตําบล 
อันประกอบไปดวยตําบลบานแปน  5  หมูบาน และตําบลหนองหนาม 4 หมูบาน  ซ่ึงท้ังสองตําบลมี
ปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน  การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมมีดังนี้ 

๑.1  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   
  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมี
ผลกระทบตอทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะห
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน     

เปาประสงค  

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 



๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองคกรภาครัฐอยูใกลพ้ืนท่ี  เชน  อําเภอ  เกษตรอําเภอ  ปศุสัตวอําเภอ ศูนย

ประสานงาน โรงพยาบาล  สาธารณสุขอําเภอ เปนตน 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพ้ืนท่ี 
(3)  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหนวยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
การไฟฟาสาขาบานเหลื่อม   
โทรศัพท/อินเตอรเน็ต  TOT  CAT  AIS  เปนตน   
ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ       

  (5)  ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล   
  (6)  อยูใกลจังหวัด  ทําใหการติดตอประสานงาน  การขอคําปรึกษาและการขอความ 

      ชวยเหลือเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว 
๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 

 (1)  มีปญหาการพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวระหวาง  เทศบาลตําบลบานแปนกับองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหนาม และเทศบาลตําบลทาเชียงทอง  เชน คลองสงน้ํา  ถนน   

(2)  ปจจุบันเทศบาลตําบลบานแปน  เปนเทศบาลตําบลขนาดกลาง  มีงบประมาณจํากัด
เม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ   ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  
ตามภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(3)  เนื่องจากเทศบาลตําบลบานแปน  มีพ้ืนท่ีติดตอกับหลายอําเภอทําใหมีการจราจรบาง
สายมีรถผานไปมาเปนจํานวนมาก และเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง      

1.2  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
            เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 
ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  โดย
คณะกรรมการไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน  โอกาส  ขอจํากัด  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้  

1.๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง 
(2)  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
(3)  มีแมน้ําสายหลัก  1  แหง  และมีแหลงน้ําเพ่ือเปนแหลงเก็บน้ําไวใชเพ่ือการเกษตรกรรม  
(4)  ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว  

มะมวง  ลําไย  และแตงโม   ฯลฯ 
(5)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แหง และโรงเรียนอนบุาล  1 แหง  สังกัดเทศบาลตําบลบานแปน 
(6)  มีการประสานความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลบานแปนกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 
(7)  มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ 



 (8)  เทศบาลตําบลบานแปนมีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

(10 ) เทศบาลตําบลบ านแปน  มี เว็บไซต  ไลน  และเฟสบุ คของเทศบาล  ในการ
ประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 

(11)  หมูบานในเขตเทศบาลตําบลบานแปน  มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชน
ในชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 

(12)  มีกลุมอาชีพแมบาน  กลุมปุยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 
1.๒.๒  จุดออน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมือง  
(๒)  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําให

ขาดรายได 
(๓)  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม

อาชีพอยางเขมแข็ง 
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
(5)  ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ  ไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี  
(6)  ไมมีตลาดกลางท่ีดําเนินการโดยเทศบาลตําบลบานแปน 
(7)  การพัฒนาในดานการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณจํานวนมาก  
(8)  ไมมีโรงงานหรือบริษัทใหญๆ เพ่ือจางคนในทองถ่ิน 

 



 
การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร
จังหวัด 
ลําพูน 

ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองทองถิ่นใน

เขตจังหวัดลําพูน 

ยุทธศาสตร 
เทศบาลตําบล 

บานแปน 

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

ตามแผน ดําเนินการจริง 

1.ดานความมั่นคง 1.การเสริมสรางและ
พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ทุ น
มนุษย 

สรางคุณคาและความโดด
เดนดานอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ 

เมืองหัตถ 
นวัตกรรม 
สรางสรรค 
(CreativeCraft 
Innopolis) 

ยุทธศาสตรดานความ
ม่ันคง 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและการ
จัดการดาน
สิ่งแวดลอม 

46 35 

2 .ด า น ก ารส ร า ง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

2.การสรางความเปน
ธรรมลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

ยกระดับ เชื่อมโยง สราง
เครือขาย การคา การลงทุน 
และการคาชายแดน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ทั้งในและตางประเทศ 

เมืองเกษตรสี
เขียว (Green 
Agricultural 
City) 

ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

5 3 

3 .การ เส ริ ม สร า ง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย 

3 .ก า ร ส ร า ง ค ว า ม
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ
แล ะแข ง ขั น ได อ ย า ง
ยั่งยืน 

อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางบูรณาการและมีสวน
รวม ตอบสนองตอการ
พัฒนาใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม 

เมืองจุดหมาย
ปลายทางแหง
การทองเที่ยวเชิง
ประสบการณ
วัฒนธรรม 
(Cultural 
Experience 
Destination) 

ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

68 33 

4 .ด า น ก ารส ร า ง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม 

4.การเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

พัฒนาเกษตรมูลคาเพิ่ม    
สูตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ 
 

เมืองแหง
คุณภาพชวีิต 
(Quality of 
Life) 

ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันในสังคม 

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานองคกร 

20 12 



 
 

ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร
จังหวัด 
ลําพูน 

ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองทองถิ่นใน

เขตจังหวัดลําพูน 

ยุทธศาสตร 
เทศบาลตําบล 

บานแปน 

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

ตามแผน ดําเนินการจริง 

5.ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิต ท่ี เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

5.การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสูความ
มั่นคงและยั่งยืน 

 เมืองนิเวศน 
(Eco - 
Town)   

ยุทธศาสตรดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
อุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

33 23 

6.ดานการปรับปรุง
สมดุ ลและ พัฒ นา
ระบบการบริห าร
จัดการภาครัฐ 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรม าภิ บ าล ใน
สังคมไทย 

  ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

   

 7.การพัฒนาโครงสราง
พ้ื น ฐ า น แ ล ะ ร ะ บ บ        
โลจิสติกส 

      

 8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

      

 9.การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

      

 10.ค ว า ม ร ว ม มื อ
ระหวางประเทศเพ่ือการ
พัฒนา 

      

รวม 172 106 

 



 

 
 1) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2565  มีจํานวนท้ังสิ้น   172 โครงการ 
เปนโครงการท่ีถูกบรรจุในเทศบัญญัติฯ ป พ.ศ. 2565 จํานวน  116 โครงการ  สามารถดําเนินการแลวเสร็จ           
106  โครงการ อยูระหวางดําเนินการ  0  โครงการ 
 2) จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2565  ท่ีไมสามารถดําเนินการได มีจํานวน  10  
โครงการ ประกอบดวย 

    2.1 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน  1  โครงการ   คือ  โครงการกอสราง

อาคารอเนกประสงค บานหนองหนามหมูท่ี 3 ต.หนองหนาม  เนื่องจากติดปญหาดานท่ีดิน  จึงนํา
งบประมาณไปดําเนินโครงการใหม  2  โครงการ  คือ 

1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอย 2 -ซอย 4 บานหนองหนาม วงเงิน 361,000  บาท 
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน  
    ลพ.ถ.15-035 บานหนองหนาม ซอย 4 – สี่แยกโรงหนังสือพิมพ วงเงิน 139,000 บาท 

    2.2 ยุทธศาสตรท่ี ๕  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จํานวน  9  โครงการ   ดังนี้ 
 1. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัยจังหวัดลําพูน 
 2. อุดหนุนโครงการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลําพูน 
 3. อุดหนุนโครงการจัดงานลําไยจังหวัดลําพูนสนับสนุนสินคาไทยประจําป 2565  
              (ลําไยไทยลําไยลําพูน) 
 4. อุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน 
 5. อุดหนุนศูนย อปต. สัญจรตําบลบานแปนและ และตําบลหนองหนาม 
 6. โครงการสระเกลาดําหัวพระสงฆในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 
 7. อุดหนุนโครงการประพฤติวัตรรกุขมูลกรรมใหแกอปต.บานแปนและอปต.หนองหนาม 
 8. อุดหนุนโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนําชีวิตศูนยพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดบานรั้ว-ทุง 

    (โรงเรียนปริยัติศึกษา) 
 9. อุดหนุนโครงการขาวใหมโบสถคริสต 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2.2.1 วันท่ี 1 ตุลาคม 2564  ถึงวันท่ี   30  กันยายน  2565 
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

ดําเนนิการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ  5 17,620 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง กรมสงเสรมิฯ 28 12,260,574.69 

ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดฯ  1 6,750 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด  1 3,182.10 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

พม. 2 30,235 

แผนงานสรางความเขมเข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

พม. 1 14,915 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

 
3 92,268 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด 
จังหวัด 
อําเภอ 

6 186,180.60 

ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  7 73,764 
แผนงานสรางความเขมเข็งของชมุชน กองสวัสดิการ พม. 4 68,375 
แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  6 76,661 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
 

7 171,072 

 



 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ดําเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา        
ดานองคกร 

ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

สํานักปลัดฯ /   
กองยุทธศาสตรฯ 

/กองคลัง 
 11 535,275 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

 1 10,500 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การอุดหนุน
หนวยงานอ่ืน 

ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดฯ  2 33,000 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

 2 25,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  2 90,000 

แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน กองสวัสดิการ  1 20,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  12 210,000 

แผนงานการสาธารณสุข กองสาธารณสขุฯ  1 100,000 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง  3 586,331.12 

รวม 106 14,611,703.42 

 
 
 



 

2.3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปนไดกําหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน โดยอาศัยระเบียบและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดังนี้  

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม    
๒๕62 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน 

4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 6086 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม      
๒๕65 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือจัดทําบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 

5 คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ) ตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงคูมือดังกลาวคณะกรรมการไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
ดังนี้  

5.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy) ความกาวหนา (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล(effectiveness) 
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้  

(1) กรอบเวลา (time & timeframe) การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลา
กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม มีความ 
ลาชาเกิดข้ึนหรือไม  

(2) ความสอดคลอง (relevance) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แหงชาติแผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนา ตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน 
พันธกิจ จุดมุงหมาย เพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมท้ังปญหา ความตองการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมี
ความจําเปนตอประชาชนในชุมชน สามารถแกไข ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตาม
อํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน โดยคํานึงถึงงบประมาณของ ทองถ่ิน  

 

 

 



 

    (๔) ความกาวหนา (Progress) พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน         
โดยพิจารณา  

    4.1 ดานการจัดการศึกษา พัฒนาดานการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา
และขยายการจัดการศึกษาในระดับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพคูคุณธรรม  

     4.2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีอยูดีมีสุข มีสุขอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณการ บริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว  สภาพแวดลอมสวยงาม สะอาด ปลอดมลพิษ พรอมท้ังสงเสริมให
ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

     4.3  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดวยการสรางและ
ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตจังหวัด มหาสารคาม เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการทองเท่ียว 
สังคม และพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู โดย จัดให มีสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน  

     4.4 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการสรางความ
เชื่อม่ันในการรักษาความสงบเรียบรอย และการรักษาความปลอดภัย มุงเนนใหเปนเมืองนาอยูนาอาศัย รวมท้ังมี
ระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ  

     4.5  ดานเศรษฐกิจการทองเท่ียวและวัฒนธรรม  โดยการสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนใหประชาชนมีงานทํา  มีการกระจาย รายไดอยางท่ัวถึง มีการสงเสริมการทองเท่ียว พัฒนา
แหลงทองเท่ียวแหงใหม รวมท้ังใหมีการอนุรักษจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันเปนอัตลักษณของเมืองกะทู
ใหโดดเดนคงอยู พรอมท้ังอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ ทํานุบํารุง ศาสนา สรางพิพิธภัณฑสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถ่ินใหเกิดคุณคา  

     4.6 ดานการเมืองการบริหาร พัฒนาดานการเมืองการบริหาร โดยใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารสั่งการ มุงเนนให ประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ สรางเครือขายในการ
ปฏิบัติงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสวนราชการอ่ืน รวมท้ังพัฒนาและสรางขวัญกําลังใจใหแก
เจาหนาท่ี  

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวา
สามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค หรือไม มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
หรือไม การดําเนินโครงการสามารถแกไข ปญหาของชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและ
คุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา มีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการ
ปรับปรุงหรือไม  

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด 
ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม  

(๗) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ไดรับอะไร
จากการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลบานแปน ซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาถึง ผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามีผลกระทบ เกิดข้ึนอยางไร 
สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม  

 
 
 



 

5.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น  
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทองถ่ิน ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรวมท้ังตําบล อําเภอ เนื่องจากในเขต
จังหวัด ลําพูนนั้นมีหมูบานท่ีบางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตเทศบาลและเขต อบต. ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกัน
และกัน รวมถึงมีสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะห
สภาพแวดลอมเปน การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน ดังนี้  

(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม ภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจาก
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ ทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม 
สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพ ภายนอกนี้เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการ
และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  

(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรอืขอมูล
จากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุดแข็ง หรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาส
พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ซ่ึงการ ติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน สามารถทําไดหลายแนวทาง เชน การ วิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-
chain analysis) การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เปนการวิเคราะห 
ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ วิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน 

5.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน  
      1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินหาป  
      2) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมท้ังท่ีเพ่ิมเติม  แกไข

และ 
          เปลี่ยนแปลง  

5.๔ ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมด ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว
หรือไม  

5.๕ สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา  

5.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  

5.๗ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาและปปจจุบัน  

5.๘ เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.4. เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล  

เครื่องมือ  คือ  อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการ
รวบรวมขอมูล แผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิง
ปริมาณ และขอมูลเชิง คุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจาก
แผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคลองของยุทธศาสตร และโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน 
เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ และ การหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  ซ่ึง
คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้  

2.4.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ  
        (๑) แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนา ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

        (๒) แบบอ่ืน ๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้  
             แบบท่ี ๑ แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  

                  (3) ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

2.4.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  
         เครื่องมือท่ีใช คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวดัผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ไดมีการ ประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจ ทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ขององคการ บริหารสวนจังหวัดมหาสารคามในภาพรวม โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบาน
แปนในภาพรวม  

แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบาน
แปนในแตละยุทธศาสตร  

แบบท่ี ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตําบลบานแปน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)  

2.4.๓ การตดิตามประเมินผลรายโครงการ  
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ 

โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ 
ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.dla.go.th/


 

2.5  แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง กันยายน พ.ศ.2565 

แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 

คําช้ีแจง  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน
แลว 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น       เทศบาลตําบลบานแปน                         . 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพฒันาทองถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทาํราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาจัดทาํ
ฐานขอมูล 

  

2.2  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทาํแผน   
2.3  มีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

2.4  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

2.5  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

2.6  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพฒันา   
2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยทุธศาสตร   

2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร   



 

 
 



 

สวนที่ 3  
 
 

การติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานแผนพัฒนาเทศบาล 
 
3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  3.1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน ดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

20 17.63 88.15 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 13.05 87.00 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      65 52.14 80.21 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  10 8.88 88.80 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด       10 8.88 88.80 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 8.75 87.50 
 3.4 วิสัยทัศน       5 4.88 97.60 
 3.5 กลยุทธ        5 3.00 60.00 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 3.50 70.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 3.00 60.00 
 3.8 แผนงาน       5 3.25 65.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 4.00 80.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.00 80.00 

รวมคะแนน  100 82.82 82.82 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1.2  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

        รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน  ในแตละประเด็นเปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของ
เทศบาลตําบลบานแปน 

20    

 1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้ง
ของหมูบ าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2  ขอมูล เก่ียวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวน
ป ระช าก ร  แ ล ะช ว งอ ายุ แ ล ะจํ าน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึ กษา สาธารณ สุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงนํ้า) 

2 2 100  

1 .6  ข อมู ล เก่ี ยว กับศาสนา ป ระ เพ ณี 
วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษา
ถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ 

2 2 100  

1.7 ขอมลูเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
นํ้า ปาไม ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1 50.00  

 
 
 
 
 



 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล 
จปฐ. 

2 1 50.00  

1.9 การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ 
วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา 
ร วมตั ดสิ น ใจ  ร วมตรวจสอบ  ร วม รับ
ประโยชน  รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการ
พัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

3 2.63 87.67  

รวม 20 17.63 88.15  
 

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลบาน
แปน 
  พบวาขอมูลสภาพท่ัวไปมีความครอบคลุม  ครบถวน  ท้ังขอมูลดานกายภาพ  ภูมิศาสตรตาง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม  บริการพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานขอมูลท่ีสําคัญอ่ืน ๆ  
 

3.1.3  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน 
นโยบายของผูบ ริหารท องถ่ิน  รวม ถึงความ
เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100  

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช ผลของการบังคับใช 
สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

1 0.55 55  

 2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

2 2 100  

 
 
 
 



 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

2 2 100  

2.5  การวิเคราะห สิ่ งแวดลอม  พ้ืน ท่ีสี เขียว 
ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือ
สิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา 

2 1 50.00  

2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผล
ตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

2 1.5 75.00  

2.7 สรุปประเด็นปญหาและความตองการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปญหา คนหา
สาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การ
กําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

2 2 100  

2.8 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ี
ได รั บ  แ ล ะ ก า ร เบิ ก จ า ย งบ ป ระ ม าณ  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรุป
สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจายงบประมาณ  การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินใน
เชิงคุณภาพ 

1 1 100  

2.9 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ี
ผ านมาและแนวทางการแก ไข ป งบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 

1 1 100  

รวม 15 13.05 87.00  

  ขอมูลการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพภายในเทศบาลตําบลบานแปน ไดมีการนําเสนอขอมูล
ตางๆท่ีเก่ียวของไวไดครบถวน เพียงพอในการนําไปเปนขอมูลในการวิเคราะหเพ่ีอวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

 
 
 
 



 

3.1.4  ยุทธศาสตร 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร 65    
 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และ Thailand 4.0 
 

10 8.88 88.80  

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 
 

10 8.88 88.80  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ  แผนการบริห ารราชการแผ นดิ น 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ 
Thailand 4.0 
 

10 8.75 87.50  

3.4 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน 
 

5 4.88 97.60  

 3.5 กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตอง
ทําตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดง
ใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนน้ัน 
 

5 3.00 60.00  

 
 
 



 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความ
สอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุง
หมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 3.5 70.00  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุ งมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ี
จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

5 3.00 60.00  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
กําหนดจุดมุ งหมายในเรื่องใด เรื่องห น่ึงหรือ
แผนงาน ท่ี เกิดจากเป าประสงค  ตั ว ช้ี วัด  ค า
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงาน
และความเช่ือมโยงดังกลาว 

5 3.25 65.00  

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ิน
ท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจั งห วัด/แผนพัฒนาจังห วัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

5 4.00 80.00  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปน
โครงการท่ีเปนชุด กลุมหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ปอยางถูกตองและครบถวน 

5 4.00 80.00  

รวม 65 52.14 80.21  
 สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 
  จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานแปน มีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน 
 
 
 



 

3.1.2  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ดานกายภาพ 
                ๑.๑  ประวัต ิ สถานท่ีตั้ง และความเปนมาของเทศบาล 
 เทศบาลตําบลบานแปน  มีสํานักงานตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี  หมูท่ี  2 บานขวาง ตําบลหนองหนาม  
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  อยูหางจากศาลากลางจังหวัดลําพูน  ไปทางทิศใต ตามทางหลวงหมายเลข  
106  (ถนนลําพูน – ปาซาง)  แยกเขาทางหลวงหมายเลข  1033  (ถนนทาจักร – แมทา)  ประมาณ  8  
กิโลเมตร  ในเขตเทศบาลตําบลบานแปนมีพ้ืนท่ี  12.2  ตารางกิโลเมตร 

  เทศบาลตําบลบานแปน แตเดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาลบานแปน  โดยไดจัดต้ังเปนสุขาภิบาล            
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี  3  มกราคม  2523 และยกฐานะมาเปนเทศบาลตําบลบานแปน 
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542  ประกาศราชกิจจานุเบกษา                 
เลม  116  ตอนท่ี 9 ก. ลงวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2542  

                    ตราสัญลักษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.  ตนตาลสองตน  หมายถึง  ตนตาลซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 
 2.  ทุงนาและตนขาว หมายถึง อาชีพสวนใหญของราษฎรในเขตเทศบาล 
 3.  ลวดลายของหมวกสาน หมายถึง  อาชีพการทําหมวกสาน  ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมภายใน
ครัวเรือน  
                  ท่ีทํารายไดใหแกครอบครัว เปนอยางมากในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

แผนที่เทศบาลตําบลบานแปน 

อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 

             

             

             

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุมแมน้ํา  สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไดทุก
ชนิด  พ้ืนท่ีสวนใหญใชในการทํานา รองลงมา คือ ลําไย มะมวง และพืชผักตางๆ น้ําท่ีใชในการเพาะปลูกสวน
ใหญใชน้ําฝน  น้ําจากลําน้ําแมกวง และใชน้ําจากลําเหมืองแปน ลําเหมืองถํ้าซ่ึงเปนลําน้ําสาขาแยกมาจากลําน้ํา
แมทาในชวงฤดูฝน  สําหรับฤดูแลงจะใชน้ําจากบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศ ในเขตเทศบาลตําบลบานแปน สภาพอากาศจะรอนจัดในฤดูรอน มีฝนตกหนักบาง
ในชวงฤดูฝน และอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว 

-  ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม  สิ้นสุดเดือนมิถุนายน  และมีอากาศรอนจัด
ในเดือนเมษายน 

-  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม  สิ้นสุดเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในชวง
เดือนกันยายน 

-  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ จะมีอากาศ
หนาวสุดในเดือนธันวาคม 

๑.4  ลักษณะของดิน 
 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเของเทศบาลตําบลบานแปนเปนท่ีราบลุมแมน้ํา สามารถจําแนกหนวย
ท่ีดินได 3  ประเภท  ดังนี้ 
 1. ชุดดินบานจอง  จัดเปนดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากการสลายตัวของหินดินดาน  บริเวณพ้ืนท่ีท่ี
มีการเกลี่ยผิวดิน มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-12 เปอรเซ็นต    
การระบายน้ําดี  ความสามารถใหน้ําซึมผานไดปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ความอุดม
สมบูรณ ของดินต่ําสภาพการใชดินชนิดนี้สวนใหญใชปลูกขาวโพด ลําไยและไมยืนตน 
 2. ชุดดินกําแพงเพชร  จัดเปนดินทรายแปงละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถม 
บริเวณพ้ืนท่ี สันดินริมน้ําเกา มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบจนถุงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 0-5 %          
การระบายน้ําดีปานกลาง  ความสามารถใหน้ําซึมผานปานกลาง  การไหลบาของน้ําผิวดินชาถึงปานกลาง และ
ความอุดมสมบูรณปานกลาง  สภาพการใชดินชนิดนี้สวนใหญใชปลูกลําไย หอมแดง กระเทียมบางพ้ืนท่ีปลูกขาว 
และหลังปลูกขาวใชปลูกถ่ัวเหลือง 
 3. ชุดดินหางดง  จัดเปนดินเหนียวละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถม บริเวณพ้ืนท่ี
ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต  การระบายน้ําเลว ความสามารถใหน้ําซึม
ผานไดชา  การไหลบาของน้ําบนผิวดินชาและความอุดมสมบูรณปานกลางถึงคอนขางชาต่ํา  สภาพการใชดิน
ชนิดนี้สวนใหญ     ใชทํานาดํา 
 4. ชุดดินท่ี 15 ชุดดินหลมสัก (La) ชุดดินแมสาย (Ms) และชุดดินแมทะ (Mta)  กลุมดินทราย
แปงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความ
อุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง 
 5. ชุดดินท่ี 33  ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินกําแพงแสน (Ks) ชุดดินลําสนธิ (Ls) ชุดดินน้ําดุก 
(Nd) ชุดดินธาตุพนม (Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph) กลุมดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนละเอียดลึกมาก        
ท่ีเกิดจากตะกอนแมน้ําหรือตะกอนน้ําพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงด ี    
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/La.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Ms.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Mta.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Don.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Ks.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Ls.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Ls.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Nd.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Nd.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Tph.htm


 

  6. ชุดดินท่ี 36  ชุดดินเพชรบูรณ (Pe) ชุดดินปราณบุรี (Pr) และชุดดินสีค้ิว (Si) กลุมดินรวน
ละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง       
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง 

๑.5  ลักษณะของน้ํา 
 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเของเทศบาลตําบลบานแปนเปนท่ีราบลุมแมน้ํา ซ่ึงมีแมน้ํากวงไหลผาน         
ซ่ึงแมน้ํากวงเปนลําน้ําสาขาใหญสาขาหนึ่งของลําน้ําปง มีตนน้ําอยูท่ีบริเวณเทือกเขาในทองท่ีอําเภอดอยสะเก็ต 
อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ไหลลงสูแมน้ําปงท่ีบานสบทา
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  นอกจากนี้น้ําแมกวงยังไดหลอเลี้ยงพ้ืนท่ีทําการเกษตรของชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปน 

2.  ดานการเมือง/การปกครอง 

      2.๑  เขตการปกครอง 
 เทศบาลตําบลบานแปน  มีพ้ืนท่ี 12.20  ตารางกิโลเมตร ซ่ึงจะครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 ตําบล คือ  
ตําบลบานแปนและตําบลหนองหนาม  ประกอบดวย  9  หมูบาน   ดังตอไปนี้ 
 1.  หมูท่ี  1 บานบอโจง ตําบลหนองหนาม 
 2.  หมูท่ี  2 บานขวาง ตําบลหนองหนาม 
 3.  หมูท่ี  3 บานหนองหนาม  ตําบลหนองหนาม  
 4.  หมูท่ี  8 บานรั้ว – บานทุง ตําบลหนองหนาม 
 5.  หมูท่ี  3 บานหนองเตา ตําบลบานแปน 
 6.  หมูท่ี  5 บานบูชา ตําบลบานแปน 
 7.  หมูท่ี  6 บานแปน ตําบลบานแปน 
 8.  หมูท่ี  7 บานเสง ตําบลบานแปน  
 9.  หมูท่ี  8 บานมวง ตําบลบานแปน 
 อาณาเขตเทศบาลตําบลบานแปน   มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 
  -  ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลตนธง  และตําบลเวียงยอง  อําเภอเมืองลําพูน 
  -  ทิศใต ติดตอกับตําบลเหมืองจี้  อําเภอเมืองลําพูน 
  -  ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลหนองหนาม  อําเภอเมืองลําพูน 
  -  ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลทาเชียงทอง  อําเภอเมืองลําพู   

 2.2  การเลือกตั้ง 
 ขอมูลผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลบานแปน  ณ  วันท่ี  2  มีนาคม  2564 

     มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังหมด   5,271  คน 
 เขตเลือกตั้งท่ี  1  จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  2,733  คน 
 1. บานบอโจง  หมู 1  ต.หนองหนาม   จํานวน  529  คน 
 2. บานขวาง   หมู 2  ต.หนองหนาม จํานวน  676  คน 
 3. บานถํ้า-หนองหนาม  หมู 3  ต.หนองหนาม จํานวน  542  คน 
 4. บานหนองเตา  หมู 3  ต.บานแปน จํานวน  664  คน 
 5. บานรั้ว-บานทุง  หมู 8  ต.หนองหนาม จํานวน  322  คน 
 
 

http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Pe.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/northeast/Si.htm


 

               เขตเลือกตั้งท่ี  2  จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  2,538  คน 
 1. บานบูชา  หมู  5  ต.บานแปน จํานวน  306  คน 
 2. บานแปน  หมู 6  ต.บานแปน จํานวน  928  คน  
 3. บานเสง   หมู  7  ต.บานแปน จํานวน  696  คน 
 4. บานมวง   หมู 8  ต.บานแปน จํานวน  608  คน        
    

3.  ประชากร 
      3.1  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร   
   

ช่ือหมูบาน หมูท่ี 
พ้ืนท่ี 

(ตร.ม.) 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ครัวเรือน ประชากร ครัวเรือน ประชากร ครัวเรือน ประชากร 

บานหนองเตา 3 2.4 388 802 394 801 399 798 
บานบูชา 5 0.3 175 369 177 365 177 358 
บานแปน 6 2.0 440 1,044 442 1,038 442 1,026 
บานเสง 7 1.5 407 837 442 838 437 851 
บานมวง 8 0.6 289 699 292 699 294 684 
บานบอโจง 1 0.7 247 619 255 619 267 618 
บานขวาง 2 2.5 346 839 351 840 363 852 
บานถํ้า- หนองหนาม 3 1.4 264 651 268 640 269 642 
บานรั้ว - ทุง 8 0.8 176 378 182 378 207 419 
ทะเบียนบานกลาง - 0 1 4 1 9 1 5 

รวม 12.20 2,733 6,242 2,804 6,227 2,856 6,253 
  

(ขอมูลงานทะเบียนราษฎรของจํานวนครัวเรือนเทศบาลตําบลบานแปนเม่ือส้ินเดือน สิงหาคม  2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร     
 

ชวงอายุ 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 
จํานวนเพศหญิง 

(คน) 
จํานวนรวม 

(คน) 
นอยกวา  1 ปเต็ม 11 17 28 
1  ปเต็ม – 2  ป 43 32 75 
3  ปเต็ม – 5  ป 71 61 132 

6  ปเต็ม – 11  ป 123 150 273 
12  ปเต็ม – 14  ป 72 63 135 
15  ปเต็ม – 17  ป 75 67 142 
18  ปเต็ม – 49  ป 1,243 1,291 2,534 

50 ปเต็ม – 60  ปเต็ม 438 601 1,039 
มากกวา  60  ปเต็มข้ึนไป 808 1,087 1,895 

รวมท้ังหมด 2,884 3,369 6,253 
 
(ขอมูลงานทะเบียนราษฎรของจํานวนครัวเรือนเทศบาลตําบลบานแปนเม่ือส้ินเดือน สิงหาคม  2565) 
 

4.  สภาพทางสงัคม 
 4.1  การศึกษา   ศาสนา   ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
 การศึกษา  มีสถานศึกษาตั้งอยูในเขตเทศบาล  จํานวน  5  แหง  ดังนี้ 
 -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  1  แหง 
 -  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานแปน  จํานวน  1  แหง 
 -  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  1  แหง 
 -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา              จํานวน  1  แหง 
 -  โรงเรียนปริยัติธรรม                      จํานวน  1  แหง 

 4.2  การสาธารณสุข 
     มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน  2 แหง  มีเจาหนาท่ี  13 คน  ในการใหบริการ  
และมี อสม. จํานวน  159  คน  ในการบริการดานรักษาพยาบาลการวางแผนครอบครัว การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอใหกับประชาชน  ในเขตเทศบาลมีสถานพยาบาลและคลินิก  จํานวน  2 แหง  เพ่ือรองรับและ
ใหบริการดานการรักษาพยาบาล 

 4.3  อาชญากรรม/ยาเสพติด 
      พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแปน  อยูในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเหมืองจี้              
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  โดยมีอัตรากําลังเจาหนาท่ี  49 นาย  เปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 36 นาย  
เปนนายตํารวจชั้นประทวน  13  นาย  ทางเทศบาลไดประสานงานกับทางเจาหนาท่ีตํารวจ  เปนอยางดี  ใน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  สวนสถิติคดีอาญา  แบงเปนคดีท่ีเกิดข้ึนเฉพาะใน
เขตเทศบาลตําบลบานแปน  ดังนี้ 
 
 
 



 

ลําดับ รายการคดี 
จํานวน/คด ี
ต.บานแปน 

จํานวน/คด ี
ต.หนองหนาม 

1. คดี  พ.ร.บ.บุคคลเขาเมือง (ใหท่ีพักพิงบุคคลตางดาว)    จํานวน   -  คด ี จํานวน  -   คด ี   
2. คดี  พ.ร.บ.ยาเสพติด  ยาเสพติดใหโทษ                         จํานวน  28  คด ี จํานวน  11  คดี   
3. คดี  การพนันท่ัวไป                                                         จํานวน   -  คด ี จํานวน  -   คด ี   
4. คดี  ลักทรัพย                                                                  จํานวน   -  คด ี จํานวน  -   คด ี   
5. คดีหม่ินประมาท                                                             จํานวน   -  คด ี จํานวน  -   คด ี   
6. คดี  พ.ร.บ.การประมง                                                    จํานวน   -  คด ี จํานวน  -   คด ี   
7. คดีทํารายรางกาย                                                              จํานวน   -  คด ี จํานวน  -   คด ี   
8. คดยีักยอกทรัพย                                                               จํานวน    1  คด ี จํานวน  -   คด ี   
9. คดี  พ.ร.บ. บุคคลตางดาว                                               จํานวน    -  คด ี จํานวน  -   คด ี   

10. คดี  พ.ร.บ. อาวุธปน                                                        จํานวน    2  คด ี จํานวน  -   คด ี   
       
 หมายเหตุ * ขอมูล จาก สถานีตํารวจภูธรเหมืองจี้  จังหวัดลําพูน  

 เทศบาลตําบลบานแปน  ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.)            
เพ่ือชวยเหลือดูแล  ปองกันเหตุสาธารณภัย  และรักษาความสงบเรียบรอยในเขตเทศบาล 

 4.4  การสังคมสงเคราะห 

ขอมูลจํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 
 

ช่ือหมูบาน หมูท่ี ผูสูงอายุ ผูพิการ 
บานหนองเตา 3 223 43 
บานบูชา 5 120 21 
บานแปน 6 337 60 
บานเสง 7 283 45 
บานมวง 8 218 45 
บานบอโจง 1 189 25 
บานขวาง 2 225 48 
บานถํ้า- หนองหนาม 3 174 50 
บานรั้ว - ทุง 8 104 23 

รวม 1,828 360 
 
หมายเหตุ * ขอมูลกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบานแปน  ณ  วันท่ี 31  ตุลาคม  2565 
 
 
 
 
 



 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนสง 
     เสนทางคมนาคมขนสงในเขตเทศบาลตําบลบานแปน   สวนใหญจะใชทางหลวงแผนดินสาย 
1033  ปจจุบันจะมีรถรับจางประจําทางผานตลอดท้ังวัน  ถนนท่ีเชื่อมตอระหวางหมูบานตางๆ   สวนมากจะ
เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และถนนลาดยางแอสฟลทติก 

  5.2  การไฟฟา 
      พ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลบานแปนจะอยูในเขตบริการของการไฟฟาจังหวัดลําพูน  และการ
ไฟฟายอยอําเภอปาซาง  ในเขตเทศบาลจะมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน       

  5.3  การประปา 
      ประปาในเขตเทศบาลตําบลบานแปน  มีน้ําประปาเพ่ือการใชอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน      
เปนระบบประปาหมูบาน  โดยประชาชนเปนผูบริหารงานจัดเก็บคาน้ําประปาภายในแตละหมูบาน 

   5.4  การสื่อสารและโทรคมนาคม 
      ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแปน  อยูหางจากอําเภอเมืองลําพูน  ประมาณ  8  กิโลเมตร 
และอยูหางจากอําเภอปาซาง  2  กิโลเมตร การสื่อสารเปนไปโดยสะดวกอยูในเขตรับผิดชอบของชุมสายจังหวัด
ลําพูนและชุมสายโทรศัพทอําเภอปาซาง  ทําใหประชาชนมีโทรศัพทใชทุกหมูบาน สามารถอํานวยความสะดวก
แกประชาชนและธุรกิจเอกสารไดอยางรวดเร็ว 

   5.5  ไปรษณียหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
        ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแปน  อยูหางจากอําเภอเมืองลําพูน  ประมาณ  8  กิโลเมตร 
และอยูหางจากอําเภอปาซาง  2  กิโลเมตร การสื่อสารเปนไปโดยสะดวกอยูในเขตรับผิดชอบของการไปรษณีย
จังหวัดลําพูนและไปรษณียอําเภอปาซาง   อีกท้ังยังมีบริษัทขนสงเอกชนมาเปดใหบริการ อาทิเชน บริษัทเจ
แอนดที เอ็กซเพรส จํากัด (J&T Express)  และบริษัทเคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึง
สามารถอํานวยความสะดวกแกประชาชน หางรานและบริษัทเอกชนตาง ๆ ทําใหการติดตอธุรกิจและจัดสง
เอกสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
      ราษฎรสวนใหญ  ในเขตเทศบาลประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก พืชท่ี
เพาะปลูก  ไดแก  ขาว  การทําสวนไมยืนตน  เชน  ลําไย  มะมวง  และการปลูกพืชผักตางๆ  การทํา
เกษตรกรรม จะอาศัยน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติโดยเฉพาะน้ําจากฤดูฝนสวนชวงฤดูแลงจะอาศัยน้ําบาดาลเพ่ือ
การเกษตร   
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานแปนเปนท่ีราบลุม มีเนื้อท่ี 13.75 ตารางกิโลเมตร เปนท่ีอยู
อาศัย  1,206.73  ไร  พ้ืน ท่ี ทําพาณิชยกรรม  150  ไร  พ้ืน ท่ี เกษตรกรรม  7,030.74  ไร  พ้ืน ท่ี
สถาบันการศึกษา     45 ไร  พ้ืนท่ีศาสนา  50 ไร  พ้ืนท่ีราชการ 30 ไร  พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 81.58  ไร  ซ่ึง
แยกไดดังนี้ 
 
 
 
 
 



 

การใชประโยชนจากท่ีดิน 
จํานวนพ้ืนท่ี  

(ไร) 
จํานวนพ้ืนท่ี  

(คิดเปนรอยละ) 

ท่ีอยูอาศัย 1,206.73 14.04 

พาณิชยกรรม 150 1.75 

เกษตรกรรม 7,030.74 81.81 

สถาบันการศึกษา  45 0.52 

ศาสนา 50 0.58 

ราชการ 30 0.35 

อุตสาหกรรม 81.58 0.95 

รวม 8,594.05 100 

 

หมายเหตุ * ขอมูลจาก งานจัดเก็บและพัฒนารายได  กองคลัง  เทศบาลตําบลบานแปน 
 
 
 

กราฟเปรียบเทียบการใชประโยชนจากท่ีดิน 
         

 
 
 
 
 
 



 

 6.2  การอุตสาหกรรม 
      ประกอบอาชีพทางดานอุตสาหกรรมของราษฎรในเทศบาล  จะเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ภายในครัวเรือน  เชน  การทําอิฐ  ซีเมนตบล็อก  ทอใยหิน  ถัง  โตะเกาอ้ีหินออน  และการทําหมวก การ
ขยายตัวดานอุตสาหกรรมประเภทนี้มีไมมากนัก  เนื่องจากเปนยานชุมชนจึงทําใหมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม  
ปจจุบันโรงงานตางๆ  ในเขตเทศบาล  มีจํานวน  17  โรงงาน   

 6.3  การพาณิชยกรรมและกลุมอาชีพ 
      การพาณิชยกรรมสวนใหญ  จะมีรานคาและบริการตางๆ  เปนธุรกิจขนาดเล็กเจาของคนเดียว      
มักอยูในยานชุมชนบริเวณตลาดในเขตเทศบาลจะมีรานคาท้ังสิ้นรวม 270  ราน  มีการรวมตัวของกลุมอาชีพ
ตาง ๆ ในเขตเทศบาล อาทิเชน กลุมเกษตรปลอดสารพิษ  กลุมหมวกใบลาน  กลุมหมวกใบตาล กลุมพัดใบลาน  

 6.4  แรงงาน 
      ขอมูลแรงงานตางดาวในเขตเทศบาล  สวนใหญเปนชาวพมา  จํานวน  480  คน  มีนายจาง  
จํานวน  33  ราย  

 6.5  รายไดประชากร  
 

หมูบาน 
รายไดประชากร วางงาน 

(คน/ป) ครัวเรือน/ป (คนวัยทํางาน) 
บานหนองเตา 104,614.37 271,829.32 2 
บานบูชา 123,604.11 336,714.66 0 
บานแปน 117,839.20 276,440.38 7 
บานเสง 170,649.37 476,021.93 1 
บานมวง 120,857.19 308,798.01 2 
บานบอโจง 80,161.84 225,640.74 1 
บานขวาง 92,242.91 275,556.17 3 
บานหนองหนาม 82,054.86 237,047.37 0 
บานรั้ว-ทุง 83,490.07 248,833.14 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนสวนใหญนับถือ  ศาสนาพุทธ  มีบางสวนนับถือ  ศาสนาคริสต  ในเขตเทศบาลมี
สถานท่ีประกอบศาสนาดังนี้  คือ  มีวัด จํานวน  9  แหง  และมีโบสถคริสตจักร  จํานวน  1  แหง  มีผูนับถือ
ศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ  98.04  ศาสนาคริสต  คิดเปนรอยละ  1.83  ศาสนาอิสลาม  คิดเปนรอยละ  
0.06   ศาสนาอ่ืน ๆ (พระยะโฮวา)  คิดเปนรอยละ  0.08          

 7.2  ประเพณีและงานประจําป 
        งานประเพณี  หรือ งานพิธีกรรมทางศาสนาในแตละครั้ง  จะมีประชาชนเขารวมเปนจํานวนมาก  
และมีการจัดงานประเพณีข้ึนเปนประจําทุกๆ ป  เพ่ือเปนการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมใหสืบตอไป    
อาทิเชน ทําบุญขาวใหมโบสถคริสต งานประเพณียี่เปง  งานประเพณีสงกรานต งานวันเขาพรรษา  งานเทศกาลลําไย    
งานรุกขมูลกรรมฯลฯ 

 7.3  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาษาถ่ิน 
 พ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลบานแปน  เปนชุมชนลุมแมน้ําทาเปนแหลงผลิตเครื่องจักรสานและมี
การคาขายทางน้ํา  ประชากรมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม  มีการทําสวน ทําไร ทํานา  ในพ้ืนท่ีทําการเกษตรมีการ
ปลูก    ตนตาล  ตนไผ  ตนเพกา กันทุกหมูบาน  ซ่ึงหมูบานท่ีมีการปลูกตนตาลมากท่ีสุด  คือ  บานรั้ว-ทุง       
จึงกอเกิดปราชญผูรู  ในการนําเอาใบ  ลําตน  ของตนไมมาผลิตเปนเครื่องจักรสาน  เชน  หมวก  พัดใบตาล  
เปนสินคาข้ึนชื่อของทองถ่ิน  จึงทําใหชุมชน บานแปน - หนองหนาม  มีความโดดเดนในเรื่องหัตถกรรมพ้ืนบาน 
กอปรกับทองถ่ินไดมีการนําเอาผลิตผลจากตนตาล ตนไผ  มาใชในการประกอบพิธีกรรม  ประเพณี  ตลอดท้ัง
ความเชื่อตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  จึงทําใหเกิดการเปนจารีตท่ีถือปฏิบัติสืบตอกันมา 

 7.4  สนิคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 เนื่องจากพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลบานแปน  มีการปลูกตนตาลมากท่ีสุดราษฎรในพ้ืนท่ีจึง  
นําเอาใบ  ลําตน  ของตนไมมาผลิตเปนเครื่องจักรสานเพ่ือผลิตเปนของท่ีละลึก  อาทิเชน   

 พัดใบตาลโบราณ   
  กลุมพัดใบตาลโบราณ  ตั้งอยูเลขท่ี  128  บานรั้ว-ทุง  หมูท่ี 8  ต.หนองหนาม  อ.เมืองลําพูน        
จ.ลําพูน 51000   หมายเลขโทรศัพท   08-9953-0664 

 หมวกใบลาน/ไมไผ (ไมเปย) 
 กลุมจักสานหมวกใบลาน  ตั้งอยูหมูท่ี 3 บานหนองเตา ตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน  หมายเลขโทรศัพท  0-5322-6738 

 งอบใบลาน 
 กลุมจักสานหมวกใบลาน  ตั้งอยูหมูท่ี 3 บานหนองเตา ตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน  หมายเลขโทรศัพท  0-5322-6738 

 เครื่องจักสาน 
 ผลิตภัณฑจักสานจากไมไผ  อาทิเชน  ตะกรา  ชะลอม  ผลิตโดยกล ุ มจักสานบานแปน ตั้งอยู
เลขท่ี 126 หมูท่ี 8 ตําบลบานแปน  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  หมายเลขโทรศัพท  08-1765-3559 
 
 
 



 

8.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 8.1  น้ํา 
 ตําบลบานแปน มีสภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบและราบลุมแมน้ํา คือ ลําน้ําแมกวง 
และลําน้ําแมทา  โดยแมน้ําสายดังกลาวไหลผานบานหนองเตา หมูท่ี  3  ตําบลบานแปน  ซ่ึงราษฎรบานหนอง
เตาและหมูบานใกลเคียงใชในการเกษตรและอุปโภคบริโภค และพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานแปนเปนท่ีราบ
ลุม  ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยใชแหลงน้ําทางการเกษตร ดังนี้ 
   -  แมน้ํา  จํานวน     1   สาย 
   -  หวย/หนอง/คลอง/บึง  จํานวน   27   แหง 
   -  บอบาดาลสาธารณะ  จํานวน   10   แหง 
   -  บอน้ําตื้นสาธารณะ  จํานวน     3   แหง 
 

หมูบาน 
ขอมูลแหลงน้ํา 

น้ําประปา น้ําบาดาล 
หมู 3  บานหนองเตา 1 3 
หมู 5  บานบูชา 3 3 
หมู 6  บานแปน 3 2 
หมู 7  บานเสง 3 1 
หมู 8  บานมวง 3 1 
หมู 1  บานบอโจง 2 - 
หมู 2  บานขวาง 3 5 
หมู 3  บานหนองหนาม 4 3 
หมู 8  บานรั้ว-ทุง 2 5 

รวม 24 23 
 

 8.2  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ในพ้ืนท่ีมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ คือ ตนตาล  ใบลาน และไมไผ ซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีสามารถแปรรูปเพ่ือนําไปใชประโยชนทางอุตสาหกรรมตาง ๆ  โดยในปจจุบันผลิตภัณฑดังกลาวไดเปนสินคาท่ี
สรางรายไดใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

3.1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
   1) SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน  
ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และ
รวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลตําบลบานนั้น   เปนเทศบาลท่ีมีขอบเขตรับผิดชอบ 2 ตําบล อัน
ประกอบไปดวยตําบลบานแปน  5  หมูบาน และตําบลหนองหนาม 4 หมูบาน  ซ่ึงท้ังสองตําบลมีปฏิสัมพันธซ่ึง
กันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน  การวิเคราะห
สภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมมี
ดังนี้ 

๑.1  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   
  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมี
ผลกระทบตอทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะห
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้ 

 ๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองคกรภาครัฐอยู ใกล พ้ืนท่ี  เชน  อําเภอ  เกษตรอําเภอ  ปศุสัตวอําเภอ ศูนย

ประสานงาน โรงพยาบาล  สาธารณสุขอําเภอ เปนตน 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพ้ืนท่ี 
(3)  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหนวยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
การไฟฟาสาขาบานเหลื่อม   
โทรศัพท/อินเตอรเน็ต  TOT  CAT  AIS  เปนตน   
ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ       

  (5)  ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล   
  (6)  อยูใกลจังหวัด  ทําใหการติดตอประสานงาน  การขอคําปรึกษาและการขอความ 

      ชวยเหลือเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว 
๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 

(1)  มีปญหาการพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวระหวาง  เทศบาลตําบลบานแปนกับองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหนาม และเทศบาลตําบลทาเชียงทอง  เชน คลองสงน้ํา  ถนน   

(2)  ปจจุบันเทศบาลตําบลบานแปน  เปนเทศบาลตําบลขนาดกลาง  มีงบประมาณจํากัดเม่ือ
เทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ   ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตาม
ภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(3)  เนื่องจากเทศบาลตําบลบานแปน  มีพ้ืนท่ีติดตอกับหลายอําเภอทําใหมีการจราจรบางสาย
มีรถผานไปมาเปนจํานวนมาก และเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง     

 
 
 
  



 

1.2  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
            เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 
ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  โดย
คณะกรรมการไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน  โอกาส  ขอจํากัด  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้  

1.๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง 
(2)  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
(3)  มีแมน้ําสายหลัก  1  แหง  และมีแหลงน้ําเพ่ือเปนแหลงเก็บน้ําไวใชเพ่ือการเกษตรกรรม  
(4)  ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว  

มะมวง  ลําไย  และแตงโม   ฯลฯ 
(5)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แหง และโรงเรียนอนุบาล  1 แหง  สังกัดเทศบาลตําบลบานแปน 
(6)  มีการประสานความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลบานแปนกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 
(7)  มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ 
(8)  เทศบาลตําบลบานแปนมีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน 
(10) เทศบาลตําบลบานแปน  มีเว็บไซต ไลน และเฟสบุคของเทศบาล  ในการประชาสัมพันธ 

ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
(11)  หมูบานในเขตเทศบาลตําบลบานแปน  มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชนใน

ชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
(12)  มีกลุมอาชีพแมบาน  กลุมปุยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 
1.๒.๒  จุดออน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมือง  
(๒)  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําให

ขาดรายได 
(๓)  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม

อาชีพอยางเขมแข็ง 
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
(5)  ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ  ไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี  
(6)  ไมมีตลาดกลางท่ีดําเนินการโดยเทศบาลตําบลบานแปน 
(7)  การพัฒนาในดานการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณจํานวนมาก  
(8)  ไมมีโรงงานหรือบริษัทใหญๆ เพ่ือจางคนในทองถ่ิน 

 
 
 
 



 

3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  3.2.1  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตําบลบานแปน  เปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 9.5 95 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.25 92.50 
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.50 95 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพฒันา   10 9.25 92.50 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 55.25 92.08 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 2.5 50 
 5.5 เป าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 4.75 95 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4.50 90 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 4.75 95 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.5 90 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธกีารงบประมาณ  5 4.75 95 
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล

ที่คาดวาจะไดรับ 
5 4.75 95 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4.75 95 
รวมคะแนน  100 92.75 92.75 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

3.2.2  การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  รายละเอียดการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตําบลบานแปน  ในแตละประเด็นเปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ
เทศบาลตําบลบานแปน (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 9.5 95 มีการวิเคราะห SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม 10 9.5 95  

   
 
3.2.3   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อนํามาใช
วัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไป
ตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการ
จริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) ของการพัฒ นา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

10 
 

5 

 
 

4.75 
 

 
 

95 
 

 

2.2 วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4.50 90  

รวม 10 9.25 92.50  

 
 
 
 
 



 

3.2.4  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ  
ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 

10 
 

5 

 
 

5 
 
 

 
 

100 
 

 

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4.50 90  

รวม 10 9.50 95  

 3.2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ มคีวาม
สอดคลองกับยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน ใน
มิติตาง ๆ จนนําไปสูการจดัทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดย
ใช SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis) / 
Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับเทศบาลตําบลบานแปนท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดตอกัน 

10 
5 

 
4.75 

 

 
95 

 

4.2  วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ  ท่ีสอดคลองกับ
การแกไขปญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน       
(ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (Local  Sufficiency  Economy  
Plan : LSEP) 

5 4.50 90  

รวม 10 9.25 92.50  

  
 



 

    3.2.6 โครงการพัฒนา 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปนและดําเนินการ
เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของเทศบาล
ตําบลบานแปนที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

5 5 100  

5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความ
เปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 
สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไป
ใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเทาไร  
ก ลุ ม เป า ห ม า ย คื อ อ ะ ไร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย า ง ไ ร 
กลุมเปาหมาย  พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน  
เร่ิมตน ในช วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร  ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมี
หลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

5 5 100  

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง 
(2)การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) 
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

5 2.5 50  

 
 
 
 
 



 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 5.5  เป าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ  20 ป  (4) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่
ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4.75 95  

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ได
มาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ 
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ได เป รี ย บ เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ  เช น  ด า น เก ษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.50 90  

 
 
 
 
 
 
 



 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึน เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตอง
เปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนที่เปนปจจุบัน 

5 4.75 95  

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต
หลักประชารัฐ เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐาน
ความพอเพียงที่ ประชาชนดําเนินการเองหรือรวม
ดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได  เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมี
ลักษณะที่จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปน
ทองถ่ินที่พัฒนาแลว ด วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

5 5 100  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนา
จะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทํา
โครงการไดแก  (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ค ว าม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  (Efficiency) (3) ค ว าม มี
ป ระสิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) (4 ) ความยุ ติ ธรรม 
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

5 4.50 90  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอง
ใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทาง
ชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษ  มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํา
กวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 4.75 95  

 
 
 
 
 



 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับมีการกําหนด
ดั ชนี ชี้ วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  (measurable)ใ ช บ อ ก
ประสิทธิผล (effectiveness)ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การ
กําหนดรอยละ การกําหนดอัน เกิดจากผลของ
วัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณคาดวา
จะไดรับ) 

5 4.75 95  

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว  ก า ร ได ผ ล ห รือ ผ ล ที่ เ กิ ด ข้ึ น จ ะต อ ง เท า กั บ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) 
ระบุ สิ่ งที่ ต อ งการดํ า เนิ น งานอย างชั ด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได (4) เปน
เหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอ
การบงบอกเวลาได 

5 4.75 95  

รวม 60 55.25 92.08  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



3.3.3  ผลของการนําแผนพัฒนาทองถิ่น  ไปสูการปฏิบัติที่เทศบาลตําบลบานแปนเปนหนวยดําเนินการ (แบบ ผ.01)

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ รอยละ จํานวน

ที่อยูในแผนพัฒนา ที่นํามาจัดทํา ที่ไดดําเนินการ โครงการตาม โครงการที่อยู จํานวนโครงการ

ป 25๖5 งบประมาณ (ดําเนินการแลวเสร็จ) งบประมาณ ระหวางดําเนินการ ที่ไมไดดําเนินการ

(1) (2) (3) 2 x 100/(1)

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐานและการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอม

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1 1 100.00 0 0

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1 1 100.00 0 0

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 35 29 28 82.86 0 1

 - แผนงานเคหะและชุมชน 9 5 5 55.56 0 0

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ
 - แผนงานการเกษตร 4 2 2 50.00 0 0

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1 1 100.00 0 0

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรพัฒนาดานสังคม

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 3 3 75.00 0 0

 - แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 6 6 85.71 0 0

 - แผนงานสาธารณสุข 12 7 7 58.33 0 0

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10 4 4 40.00 0 0

 - แผนงานการศึกษา 21 6 6 28.57 0 0

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 14 7 7 50.00 0 0
และนันทนาการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565

ยุทธศาสตร หมายเหตุ



จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ รอยละ จํานวน

ที่อยูในแผนพัฒนา ที่นํามาจัดทํา ที่ไดดําเนินการ โครงการตาม โครงการที่อยู จํานวนโครงการ

ป 25๖5 งบประมาณ (ดําเนินการแลวเสร็จ) งบประมาณ ระหวางดําเนินการ ที่ไมไดดําเนินการ

(1) (2) (3) 2 x 100/(1)

ยุทธศาสตร หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนา

องคกร

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 11 11 61.11 0 0

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1 1 50.00 0 0

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรอุดหนุน

หนวยงานอื่น

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2 2 100.00 0 0

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2 2 100.00 0 0

 - แผนงานสาธารณสุข 1 1 1 100.00 0 0

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1 1 100.00 0 0

 - แผนงานการศึกษา 2 2 2 100.00 0 0

 - แผนงานเคหะและชุมชน 3 3 3 100.00 0 0
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 22 21 12 95.45 0 9
และนันทนาการ

รวมโครงการ 172 116 106 67.44 0 10



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จัดการอบรมและศึกษาดูงาน 20,000 6,750 มีขอมูลพันธุกรรม รวบรวมขอมูล ไดขอมูลและ สํานักปลัดฯ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พืชและขอมูล ไดครบถวน บันทึกเก็บไว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาญฯ ทรัพยากรของ เพื่อใชประกอบ

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทองถิ่น การศึกษา

20,000 6,750

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการคืนน้ําใสใหลําน้ํากวง 1.ปรับปรุงสภาพแมน้ํากวงใหประชาชน 20,000 3,182.10 แมน้ํากวงใสสะอาด กําจัดผักตบชวา แมน้ํากวง งานปองกันฯ

สามารถใชประโยชนไดทุกฤดูกาล มีทัศนียภาพที่ วัชพืช และสิ่ง ใสสะอาด สํานักปลัดฯ

2.กําจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีดขวาง สวยงาม ประชาชน ขวาง ในแมน้ํา ประชาชนสามารถ ฝายปกครอง

ในแมน้ํากวง บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ สามารถใช กวงบริเวณเขต ใชประโยชนได

ใชประโยชน พื้นที่รับผิดชอบ ฤดูกาล

ไดตลอดฤดูกาล

20,000 3,182.10

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2565

ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  เทศบาลต.บานแปน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม

รวม   1 โครการ

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รวม    1  โครงการ

งบประมาณ (บาท)



1.3  แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการกอสรางกําแพงดิน กอสรางกําแพงดินเพื่อขยายถนนซอย 500,000 497,300 ปองกันการทรุด ปองกันการ ประชาชนและ กองชาง

เพื่อขยายถนนซอยบานบอโจง- บานบอโจง-บานขวาง หมูที่ 1 ตัวของหนาดิน ทําลายของ ผูใชรถมีความ

บานขวาง หมูที่ 1 ต.หนองหนาม อ.เมือง หนาดิน จํานวน สะดวกปลอดภัย

 ต.หนองหนาม จังหวัดลําพูน 1 แหง

2 โครงการกอสรางถนน คสล. กอสรางถนน คสล.ซอยหนาโบสถคริสต 84,000 84,000 ประชาชน พื้นที่ไมนอยกวา ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยหนาโบสถคริสต หมูที่ 6 หมูที่ 6 ต.บานแปน มีระบบ 156 ตร.ม. ความสะดวกและ

ต.บานแปน อ.เมือง ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 52 ม. สาธารณูปโภค ปลอดภัย

หนา 0.05 ม. หรือไมนอยกวา ที่ทั่วถึงและ

156 ตร.ม. ไดมาตรฐาน

3 โครงการกอสราง ถนน คสล. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 34,000 34,000 ประชาชน พื้นที่ไมนอย ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยขางบาน ขางบานนายถาวร จันทรเหนือ หมูที่ 6 มีระบบ กวา 60 ตร.ม ความสะดวกและ

นายถาวร จันทรเหนือ ต.บานแปน ขนาดกวาง 3 ม. สาธารณูปโภค ปลอดภัย

หมูที่ 6 ต.บานแปน ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือ ที่ทั่วถึงและ

อ.เมือง พื้นที่ไมนอยกวา 60 ตร.ม. ไดมาตรฐาน

4 โครงการกอสรางถนน คสล. กอสรางถนน คสล.ซอยขางบาน 37,000 37,000 ประชาชน พื้นที่ไมนอยกวา ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยขางบาน นายลําดวน โพธิพฤกษ หมูที่ 6 มีระบบ 65 ตร.ม ความสะดวกและ

นายลําดวน โพธิพฤกษ  ต.บานแปน ขนาดกวาง 2.50 ม. สาธารณูปโภค ปลอดภัย

หมูที่ 6 ต.บานแปน ยาว 26 ม. หนา0.15 ม. หรือ ที่ทั่วถึงและ

อ.เมือง พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 65 ตร.ม. ไดมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

5 โครงการกอสราง ถนน คสล. กอสราง ถนน คสล.ซอยเทศบาล 78,000 78,000 ประชาชน พื้นที่ไมนอยกวา ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยเทศบาลต.บานแปน ต.บานแปน 17/1 หมูที่ 6 มีระบบ 148 ตร.ม. ความสะดวกและ

17/1 หมูที่ 6 ต.บานแปน ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3 ม. หนา สาธารณูปโภค ปลอดภัย

อ.เมือง 0.15 ม. ยาว 26 ม. ที่ทั่วถึงและ

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 2.50ม. หนา ไดมาตรฐาน

0.15 ม. ยาว 28 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 148 ตร.ม.

6 โครงการกอสรางถนน คสล. กอสรางถนน คสล.ซอยขางบาน 49,000 49,000 ประชาชน พื้นที่ไมนอย ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยขางบานนายอุดม  รัตนมุข นายอุดม รัตนมุข หมูที่ 6 ต.บานแปน มีระบบ กวา 60 ตร.ม. ความสะดวกและ

หมูที่ 6 ต.บานแปน ขนาดกวาง 2 ม. ยาว 30 ม. สาธารณูปโภค ทอน้ําทิ้ง ปลอดภัย

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ที่ทั่วถึงและ จํานวน 5 ทอน

ไมนอยกวา 60 ตร.ม. พรอมวาง ไดมาตรฐาน

ทอระบายน้ําทิ้ง PVC จํานวน 5 ทอน

7 โครงการกอสรางถนน คสล. กอสรางถนน คสล.ซอยจันยาพร 218,000 198,936.19 ประชาชน ถนนมาตรฐาน ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยจันยาพร หมูที่ 6 หมูที่ 6 บานแปน ต.บานแปน มีระบบ 1 สายทาง ความสะดวกและ

ต.บานแปน อ.เมือง ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 138 ม. สาธารณูปโภค ปลอดภัย

จังหวัดลําพูน หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ที่ทั่วถึงและ

ไมนอยกวา 414 ตร.ม. ไดมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ําคสล.ซอยหลัง 160,000 160,000 ประชาชนมีระบบ รางระบายน้ํา การระบายน้ํา กองชาง

คสล.ซอยหลังวัดบูชา บานบูชา วัดบูชา หมูที่ 5 ขนาดกวาง 0.30 ม. สาธารณูปโภค จํานวน 1 แหง มีประสิทธิภาพ

หมูที่ 5 ต.บานแปน ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 ม. ยาวรวม ที่ทั่วถึงและ เพิ่มขึ้น ปญหา

62 ม. ไดมาตรฐาน น้ําทวมขังลดลง

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมวางทอ 235,000 232,364.16 ประชาชน รางระบายน้ํา การระบายน้ํา กองชาง

คสล.พรอมวางทอระบายน้ํา ระบายน้ําคสล. ซอยเทศบาลตําบล มีระบบ จํานวน 1 แหง มีประสิทธิภาพ

คสล. ซอยเทศบาลต. บานแปน ซอย 6 เชื่อมซอย สาธารณูปโภค เพิ่มขึ้น ปญหา

บานแปน ซอย 6 เชื่อมซอย เทศบาลตําบลบานแปนซอย 8 ที่ทั่วถึงและ น้ําทวมขังลดลง

เทศบาลตําบลบานแปนซอย 8 หมูที่ 3 ต.บานแปน ไดมาตรฐาน

หมูที่ 3 ต.บานแปน

10 โครงการขยายเขตไฟฟาภายใน ขยายเขตไฟฟาภายใน 2 เฟส 2 สาย 3,000 3,000 มีไฟฟาที่เพียงพอ ขยายเขต ประชาชนไดรับ กองชาง

2 เฟส 2 สาย บริเวณประปา บริเวณประปาขางวัด หมูที่ 3 หนองเตา ตอการใชงาน ไฟฟาจํานวน ความปลอดภัย

ขางวัด หมูที่ 3 หนองเตา ต.บานแปน อ.เมือง 1 แหง มากขึ้น

ต.บานแปน อ.เมือง

11 โครงการขยายเขตไฟฟาภายใน ขยายเขตไฟฟาภายใน 2 เฟส 2 สาย 20,000 20,000 มีไฟฟาที่เพียงพอ ขยายเขต ประชาชนไดรับ กองชาง

2 เฟส 2 สาย บริเวณประปา บริเวณประปาหนาวัด หมูที่ 3 ตอการใชงาน ไฟฟาจํานวน ความปลอดภัย

หนาวัด หมูที่ 3 บานหนองเตา 1 แหง มากขึ้น

12 โครงการกอสรางถนน คสล. **นํางบประมาณไปดําเนินโครงการใหม 122,000 ดําเนินการแลว - - - กองชาง

ซอยทวีคูณ บานเสง หมูที่ 7 คือ โครงการวางทอ คสล.บริเวณสาย เสร็จโดยใชงบ

ต.บานแปน อ.เมือง กลางบาน - สุพจนซาลาเปา (ชวงที่ 2) จากภาคเอกชน

วงเงินงบประมาณ 120,000 บาท

(กันเงินป 66)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวลาดยาง 360,000 359,000 ประชาชน ถนนมาตรฐาน ประชาชนไดรับ กองชาง

แบบเสริมผิวลาดยาง แอสฟลทติกคอนกรีต (overlay) มีระบบ 1 สายทาง ความสะดวกและ

แอสฟลทติกคอนกรีต(overlay) บานรั้ว-ทุง ซอย 5 หมูที่ 8 สาธารณูปโภค ปลอดภัย

บานรั้ว-ทุง ซอย 5 หมูที่ 8 ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 203 ม. ที่ทั่วถึงและ

ต.หนองหนาม หนา 0.05 ม. และกวาง 3.50 ม. ไดมาตรฐาน

ยาว 12 ม.  หนา 0.05 ม.

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 40 ม.

หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟลทติก

คอนกรีตรวมกันไมนอยกวา 974 ตร.ม.

14 โครงการกอสรางอาคารอเนก **นํางบประมาณไปดําเนินโครงการใหม 500,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  -  -

ประสงค บานหนองหนาม 1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เนื่องจากติด

หมูที่ 3 ต.หนองหนาม ซอย 2 -ซอย 4 บานหนองหนาม ปญหาดานที่ดิน

วงเงิน 361,000  บาท (กันเงินป 66)

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ

เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต รหัส

ทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-035 

บานหนองหนาม ซอย 4 - สี่แยก

โรงหนังสือพิมพ

วงเงิน 139,000 บาท (กันเงินป 66)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

15 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(overlay) 140,000 594,000 ประชาชน ถนนมาตรฐาน ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีต(overlay) ถนนสาย ถนนสายทางลพ.ถ.15-045 บานรั้ว-ทุง ดําเนินการแลว มีระบบ 1 สายทาง ความสะดวกและ

ทางลพ.ถ.15-045 บานรั้ว-ทุง ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว เสร็จโดยใชงบ สาธารณูปโภค ปลอดภัย

ซอย 3 ม.8 ต.หนองหนาม 380 ม. หนา 0.05 ม. เศรษฐกิจฐานราก ที่ทั่วถึงและ

อ.เมือง ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว ไดมาตรฐาน

96 ม. หนา 0.05 ม. ความยาวรวม

(งบเศรษฐกิจฐานราก) 476 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

กวา 1,428 ตร.ม.

**นํางบฯไปดําเนินโครงการใหม

1. ขยายเขตไฟฟาประปาบานลอง

วงเงิน 17,000  บาท

2. ขยายเขตไฟฟา ซอย 3 บานรั้ว-ทุง

วงเงิน  67,000  บาท

3. ขยายเขตไฟฟาหนองเตา-ทาเชียงทอง

วงเงิน  44,000 บาท

16 โครงการขยายเขตไฟฟา ขยายเขตไฟฟาภายในบริเวณประปา 17,000 17,000 แสงสวาง ขยายเขต ประชาชนไดรับ กองชาง

ภายในบริเวณประปาบานลอง บานลอง หมูที่ 3 บานหนองเตา ทั่วถึงและเพียงพอ ไฟฟาจํานวน ความปลอดภัย

หมูที่ 3 บานหนองเตา 1 แหง มากขึ้น

ต.บานแปน อ.เมือง 

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

17 โครงการกอสรางถนน คสล. กอสรางถนน คสล. รหัสสายทาง 1,198,000 1,149,000 ประชาชน ถนนมาตรฐาน ประชาชนไดรับ กองชาง

รหัสสายทาง ลพ.ถ.15-003 ลพ.ถ.15-003 บานหนองเตา หมูที่ 3 มีระบบ 1 สายทาง ความสะดวกและ

บานหนองเตา หมูที่ 3 ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 ม. ยาว สาธารณูปโภค ปลอดภัย

ต.บานแปน อ.เมือง 270 ม. หนา 0.15 ม. ที่ทั่วถึงและ

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 44 ม. ยาว ไดมาตรฐาน

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯป65) 215 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 2,210 ตร.ม.

18 โครงการขุดเจาะบอบาดาล ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร 560,000 460,808.65 เกษตรกรมี โรงสูบน้ํา ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

เพื่อการเกษตร บานมวง บานมวง หมูที่ 8 ขนาดเสนผานศูนย ดําเนินการแลว น้ําใชในภาค เพื่อการเกษตร ในการเกษตร

หมูที่ 8 ต.บานแปน กลาง 6 นิ้ว ลึก 120 ม. พรอม เสร็จโดยใชงบ การเกษตร จํานวน 1 แหง อยางเพียงพอ

อ.เมือง อุปกรณเชื่อมตอระบบเรียบรอย เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯป65) บริเวณวัดหาง เฉพาะกิจป 65

**นํางบฯไปดําเนินโครงการใหม

1. ขยายเขตไฟฟาบริเวณบอเกษตร

ปากกอง วงเงิน 350,000  บาท

(กันเงินป 66)

2. วางทอ คสล.เพื่อขยายไหลทาง

บริเวณถนนสายบวกขุด วงเงิน

150,000  บาท (กันเงินป 66)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

19 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 1,919,000 1,918,000 ประชาชน ถนนมาตรฐาน ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีต รหัสสสายทาง รหัสสสายทาง 15-004 บานหนองเตา- มีระบบ 1 สายทาง ความสะดวกและ

15-004 บานหนองเตา- บานขวาง หมูที่ 3 ต.บานแปน สาธารณูปโภค ปลอดภัย

บานขวาง หมูที่ 3 ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4 ม. ยาว ที่ทั่วถึงและ

ต.บานแปน 1,415 ม. หนา 0.05 ม. ไดมาตรฐาน

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯป65) 65 ม. หนา 0.05 ม. ความยาวรวม

1,480 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 5,855 ตร.ม.

20 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก โครงการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 1,766,000 1,765,000 ประชาชน ถนนมาตรฐาน ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีต รหัสสสายทาง รหัสสสายทาง ลพ.ถ.15-005 มีระบบ 1 สายทาง ความสะดวกและ

ลพ.ถ.15-005 บานขวาง- บานขวาง-บานบอโจง สาธารณูปโภค ปลอดภัย

บานบอโจง ต.หนองหนาม ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 ม. ยาว ที่ทั่วถึงและ

133 ม. หนา 0.05 ม. ไดมาตรฐาน

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯป65) ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 ม. ยาว

160 ม. หนา 0.05 ม.พรอมกอสราง

รางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง 

0.50 ม. ยาว 176 ม. ลึกเฉลี่ย 

0.50 ม.

ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 5 ม. ยาว

107 ม. หนา 0.05 ม.พรอมกอสราง

รางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง 

0.50 ม. ยาวรวม 161 ม. ลึกเฉลี่ย

1.35 ม.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

21 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(overlay) 793,000 782,000 ประชาชน ถนนมาตรฐาน ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีต(overlay) ถนนสาย รหัสสายทาง ลพ.ถ.15-050 มีระบบ 1 สายทาง ความสะดวกและ

ทาง ลพ.ถ.15-050 เทศบาล เทศบาลต.บานแปน ซอย 16 สาธารณูปโภค ปลอดภัย

ต.บานแปน ซอย 16 (ชวงที่ 2) หมูที่ 7 บานเสง ที่ทั่วถึงและ

(ชวงที่ 2) หมูที่ 7 บานเสง ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 520 ม. ไดมาตรฐาน

ต.บานแปน อ.เมือง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

(งบเศรษฐกิจฐานราก) 2,080 ตร.ม.

22 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(overlay) 360,000 354,000 ประชาชน ถนนมาตรฐาน ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีต(overlay) ถนนสาย ถนนสายทาง ลพ.ถ.15-001 เทศบาล มีระบบ 1 สายทาง ความสะดวกและ

ทาง ลพ.ถ.15-001 เทศบาล ต.บานแปน ซอย 26 หมูที่ 7 สาธารณูปโภค ปลอดภัย

ต.บานแปน ซอย 26 บานเสง ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4 ม. ที่ทั่วถึงและ

หมูที่ 7 บานเสง ต.บานแปน ยาว 215 ม. หนา 0.05 ม. ไดมาตรฐาน

อ.เมือง ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว

(งบเศรษฐกิจฐานราก) 25 ม. หนา 0.05 ม. ความยาวรวม

240 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

935 ตร.ม.

23 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(overlay) 649,000 640,000 ประชาชน ถนนมาตรฐาน ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีต(overlay) ถนนสาย ถนนสายทาง ลพ.ถ.15-046 มีระบบ 1 สายทาง ความสะดวกและ

ทางลพ.ถ.15-046 บานรั้ว-ทุง  บานรั้ว-ทุง ซอย 4 หมูที่ 8 สาธารณูปโภค ปลอดภัย

ซอย 4 ม.8 ต.หนองหนาม ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 425 ม. ที่ทั่วถึงและ

อ.เมือง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ไดมาตรฐาน

(งบเศรษฐกิจฐานราก) 1,700 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพเชิงปริมาณ

ผลที่ไดรับงบประมาณ (บาท)



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

24 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(overlay) 603,000 594,000 ประชาชน ถนนมาตรฐาน ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีต (overlay) ถนนสาย ถนนสายทาง ลพ.ถ.15-045 มีระบบ 1 สายทาง ความสะดวกและ

ทางลพ.ถ.15-045 บานรั้ว-ทุง  บานรั้ว-ทุง ซอย 3 หมูที่ 8 สาธารณูปโภค ปลอดภัย

ซอย 3 ม. 8 ต.หนองหนาม ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว ที่ทั่วถึงและ

อ.เมือง 380 ม. หนา 0.05 ม. ไดมาตรฐาน

(งบเศรษฐกิจฐานราก) ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3 ม. ยาว

96 ม. หนา 0.05 ม. ความยาวรวม

476 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,428 ตร.ม.

25 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต(overlay) 1,039,000 1,036,000 ประชาชน ถนนมาตรฐาน ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีต(overlay) ถนนสาย ถนนสายทาง ลพ.ถ.15-052 ซอย 2 มีระบบ 1 สายทาง ความสะดวกและ

ทางลพ.ถ.15-052 ซอย 2 หมูที่ 3 บานหนองเตา สาธารณูปโภค ปลอดภัย

หมูที่ 3 บานหนองเตา ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 540 ม. ที่ทั่วถึงและ

ต.บานแปน  อ.เมือง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ไดมาตรฐาน

(งบเศรษฐกิจฐานราก) 2,700 ตร.ม.

26 โครงการขุดเจาะบอบาดาล โครงการขุดเจาะบอบาดาล 929,000 827,204.76 เกษตรกรมี โรงสูบน้ํา ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

เพื่อการเกษตร บริเวณบานเดน  บริเวณบานเดน บานหนองเตา น้ําใชในภาค เพื่อการเกษตร ในการเกษตร

บานหนองเตา หมูที่ 3  หมูที่ 3 ต.บานแปน อ.เมือง การเกษตร จํานวน 1 แหง อยางเพียงพอ

ต.บานแปน อ.เมือง จังหวัดลําพูน

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯป65)

เชิงปริมาณ

ผลที่ไดรับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

27 โครงการขุดเจาะบอบาดาล ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร 1,079,000 640,022.93 เกษตรกรมี โรงสูบน้ํา ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

เพื่อการเกษตรบริเวณ ซอย 1 บริเวณ ซอย 1 บานรองหนองจันทร น้ําใชในภาค เพื่อการเกษตร ในการเกษตร

บานรองหนองจันทร หมูที่ 3 หมูที่ 3 ต.บานแปน อ.เมือง การเกษตร จํานวน 1 แหง อยางเพียงพอ

ต.บานแปน อ.เมือง 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯป65)

28 โครงการกอสรางที่จอดรถ กอสรางที่จอดรถผูพิการและผูมาติดตอ 75,000 74,983.00 อํานวยความสะดวก ที่จอดรถ ประชาชนที่มา กองชาง

ผูพิการและผูมาติดตอราชการ ราชการเทศบาลตําบลบานแปน หมู 2 ตอผูพิการและผู ผูพิการและ ติดตอราชการ

เทศบาลตําบลบานแปน ม.2 ชนาดกวาง 4 ม. ยาว 9 ม. ที่มาติดตอราชการ ผูติดตอราชการ ไดรับสะดวก

ต.หนองหนาม อ.เมือง ที่สํานักงานเทศบาล จํานวน 1 แหง

(เงินรางวัลจากการประกวด ต.บานแปน

อปท.ที่มีการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี)

29 โครงการกอสรางรั้วตะแกรง กอสรางรั้วตะแกรงเหล็กฐานคอนกรีต 250,000 249,955 บงชี้แนวเขต กอสรางรั้ว กองชาง

เหล็กฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็กบริเวณแนวเขตเทศบาลตําบล ความรับผิดชอบ ตะแกรงเหล็ก

บริเวณแนวเขตเทศบาลตําบล บานแปน หมูที่ 2 ของเทศบาล 1 แหง

บานแปน หมูที่ 2 ขนาดความยาว 125 ม. สูง 2 ม.

ต.หนองหนาม อ.เมือง

(เงินรางวัลจากการประกวด

อปท.ที่มีการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี)

13,777,000 12,854,574.69รวม  29  โครงการ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ



1.4  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ ประชาสัมพันธ  รณรงค ติดตั้งปายตาม 5,000 3,450 ขอรองเรียนเรื่อง ประชาชนมี ประชาชนมีสวน กอง

จุดตาง ๆ ในชุมชนและเขตพื้นที่ น้ําเสีย เผาขยะ ความพึงพอใจ รวมในการพัฒนา สาธารณสุขฯ

รณรงคแจกปาย และถุงผาแทนการใช ในพื้นที่โลงลดลง มาก รอยละ ปรับปรุงภูมิทัศน

ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตามรานคาและ ประชาชนใชถุงผา 100 ใหดูสะอาด สวย

ตลาดสดบานเสง แทนถุงพลาสติก งามและนาอยู

ทําความสะอาด เก็บกวาดขยะ ฉีดน้ํา ใชถุงผาแทน

ฉีดน้ํากําจัดฝุนละอองบริเวณถนนในเขต พลาสติก

พื้นที่เทศบาลตําบลบานแปน   

2 โครงการรักษบานเกิด สรางถิ่น ประชาชนทั่วไป พนักงานเทศบาล 5,000 3,940 ความพึงพอใจ ประชาชนมี ประชาชนมีสํานึก กอง

กําเนิดใหนาอยู ตําบลบานแปน ปรับปรุงภูมิทัศน ของประชาชน ความพึงพอใจ ในการอนุรักษ สาธารณสุขฯ

 ทําความสะอาดถนน พื้นที่สาธารณะ มาก รอยละ ทรัพยากรธรรมชาติ

ใหเปนระเบียบเรียบรอยและสวยงาม 88.38

3 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ 1.ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน 5,000 4,930 ผูเขารวมโครงการ ประชาชนมี ประชาชนมีการ กอง

ในชุมชน สงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน มีความพึงพอใจ ความพึงพอใจ คัดแยกขยะใน สาธารณสุขฯ

2.จัดกิจกรรม ออมบุญ ออมขยะ ระดับมาก มาก รอยละ ครัวเรือนอยาง

ออมเบี้ย เชิญชวนใหประชาชนคัด ประชาชนในชุมชน 85.20 ถูกวิธี นําขยะมา

แยกขยะรีไซเคิล แลวนํามาบริจาค มีการคัดแยกขยะ แปรรูปทําเปนปุย

รวบรวมขยะในชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการ ในครัวเรือนมากขึ้น หมัก  ปุยอินทรีย

ของกองทุนฯ ซึ่งชวยลดการ

เผาขยะในชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

4 โครงการอนุรักษธรรมชาติ ประชาสัมพันธประชาชนในเขตพื้นที่ 5,000 4,850 ความพึงพอใจ รอยละ 81.88 ประชาชนมีสํานึก กอง

และสิ่งแวดลอมเพิ่มพื้นที่สี รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ ของประชาชน ในการอนุรักษ สาธารณสุขฯ

เขียวสูชุมชน สิ่งแวดลอม ระดับมาก ทรัพยากรธรรม

จัดกิจกรรมรณรงครวมกันปลูกตนไม ชาติและรักษา

ดอกไมบริเวณสํานักงานเทศบาล สิ่งแวดลอม

ต.บานแปน ประชาชนไดมี

สวนรวมในการ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

5 โครงการชุมชนอาสาพัฒนา จัดอบรมผูนําชุมชน และแกนนําชุมชน 5,000 450 ผูเขารวมโครงการ รอยละ 100 ประชาชนมี กอง

ทองถิ่นอยางยั่งยืน ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน มีความพึงพอใจ รอยละ 80.67 การคัดแยกขยะ สาธารณสุขฯ

ใหมีสวนรวมในการคัดแยกขยะที่ตนทาง ระดับมากที่สุด ในครัวเรือน

ออกตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผล ผูนํา แกนนําชุมชน มากขึ้น

ครัวเรือนของผูนําชุมชนและแกนนํา มีการคัดแยกขยะ

 ชุมชนทั้ง 9 หมูบาน ในครัวเรือนมากขึ้น

25,000 17,620รวม  5 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการคลีนิกเกษตร ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมอบรม 20,000 15,390 จํานวนผูเขารวม กลุมเปาหมาย ผูเขารวมโครงการ สํานักปลัด

สงเสริมอาชีพเกษตรกรรม โครงการ เขารวมโครงการ นําความรูไปใช

ครบถวน ประโยชน

2 โครงการสงเสริมกิจกรรม ศึกษาดูงานและกิจกรรม 15,000 14,845 จํานวนผูเขารวม กลุมเปาหมาย ผูเขารวมโครงการ สํานักปลัด

ศูนยถายทอดเทคโนโลยี ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โครงการ เขารวมโครงการ นําความรูไปใช

เทศบาลตําบลบานแปน จัดแปลงสาธิต พืชผักสวนครัว ครบถวน ประโยชน

35,000 30,235รวม   2 โครงการ

2.1 แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการสงเสริมอาชีพตาม จัดฝกอบรมเพื่อสงเสริมอาชีพใหมี 15,000 14,915 รอยละของผู ผูเขารวมโครงการ วัดจากภาพรวม กองสวัสดิการ

แนวเศรษฐกิจพอเพียง ทางเลือกในการประกอบอาชีพแบบ เขารวมโครงการ ตามเปาหมายที่ ของการดําเนิน

พึ่งพาตนเอง และกอเกิดรายไดใหกับ กําหนดไว 25 คน โครงการและ

ครอบครัว เปาหมายตัวชี้วัด สรุปความพึงพอใจ

ผูเขารวมโครงการ และแบบทดลอง

นอยกวา 80 % กอนและหลังผูเขา

รวมโครงการ

15,000 14,915รวม   1   โครงการ

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนา ออกประชาคมหมูบาน  จัดประชุม 75,000 66,757.50 ไดขอมูลพื้นฐานที่ แผนพัฒนา ปญหาความเดือด กองยุทธศาสตร

เทศบาล  "แผนกินได" คณะกรรมการในการจัดทําแผนตางๆ เปนปจจุบันเพื่อ หมูบาน จํานวน รอนของประชาชน และงบประมาณ

ทําแผนตาง ๆ ใชประกอบการ  9 เลม ในเขตเทศบาลได

จัดทําโครงการ รับการแกไข

แกไขปญหาใหแก

ประชาชนในพื้นที่

2 โครงการเปดบานแปนสู จัดอบรมใหความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู 15,000 14,200 ผูเขารวมโครงการ ดําเนินการ ยกระดับการบริการ กองยุทธศาสตร

อาเซียน "BP FOR AEC" Smart city การนําเทคโนโลยีมาใช ไดรับความรู ๑ ครั้ง ประชาชนใหทันสมัย และงบประมาณ

ในการใหบริการประชาชน มีความเขาใจการ รวดเร็ว โปรงใสผาน

นําเทคโนโลยีมาใช เทคโนโลยี

ในการใหบริการ

ประชาชน

3 โครงการนักประชาสัมพันธ อบรมใหความรูดานการประชาสัมพันธ 15,000 11,310 ผูเขารวมอบรม ดําเนินการ เด็กนักเรียนมีความรู กองยุทธศาสตร

รุนเยาว ใหเด็กนักเรียน ไดรับความรูดาน ๑ ครั้ง ดานการประชาสัมพันธ และงบประมาณ

การพูดเพื่อ และรวมเปนเครือขาย

ประชาสัมพันธ Banphan Smart city

105,000 92,268

เชิงคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

รวม  3  โครงการ



3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการซอมแผนปองกันและ อบรมและซักซอมแผนปองกัน 20,000 19,948.40 ความสําเร็จของ ผูเขารวมโครงการ ผูเขารวมโครงการ งานปองกันฯ

บรรเทาสาธารณภัย โครงการ ตามจํานวน เขาใจวิธีปฏิบัติ สํานักปลัด

เปาหมาย ตนถูกตอง ในกรณี

เกิดเหตุเพลิงไหม

มีความรูในการใช

ถังเคมีดับเพลิง

และอัคคีภัยที่

เกิดจากแกสหุงตม

2 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 1.ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขต 20,000 14,834.40 อัตราการเกิดอุบัติ จํานวนการเกิด ประชาชนมีความ งานปองกันฯ

พื้นที่เทศบาลตําบลบานแปน เหตุทางถนนในเขต อุบัติเหตุทาง ปลอดภัยในการใช สํานักปลัดฯ

2.เสริมสรางจิตสํานึกในเรื่องความ เทศบาลตําบล ถนนในเขตพื้นที่ รถใชถนนมากขึ้น 

ปลอดภัยในการใชรถใชถนน บานแปน เทศบาลตําบล ลดความสูญเสีย

3.บริการประชาชนและการจัดระเบียบ บานแปน ชีวิตและทรัทยสิน

การจราจร เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ

บนทองถนนในชั่วโมงเรงดวนและ

เทศกาลตางๆ 

3 โครงการใหบริการ ประชาชนที่เจ็บปวยฉุกเฉินและ 15,000 15,000 อัตราการเสียชีวิต ประชาชนในเขต สามารถใหความชวย งานปองกันฯ

การแพทยฉุกเฉิน ประสบอุบัติเหตุไดรับบริการ และพิการจากการ เทศบาลตําบล เหลือประชาชนที่ สํานักปลัด

การแพทยฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน บาดเจ็บและเจ็บ บานแปน ประสบอุบัติเหตุ

อยางทันทวงที ปวยฉุกเฉิน ฉุกเฉิน 

ไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

โครงการ/กิจกรรม



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

4 โครงการบานแปนรวมใจ 1.เสริมสรางมาตราการปองกันและ 130,000 121,920 ความสําเร็จของ ผูบริหาร สมาชิก ผูเขารวมอบรมเขาใจ งานปองกันฯ

ขจัดภัยยาเสพติด แกไขปญหายาเสพติดรวมกับประชาชน โครงการ สภาเทศบาล และรับรูถึงโทษของ สํานักปลัด

(ตําบล/หมูบานสีขาว) การมีสวนรวม กํานัน/ผูใหญบาน ยาเสพติดชนิดตางๆ

2.รวมกันจัดทําแผนปองกันและแกไข ของผูเขาอบรม และผูที่เกี่ยวของ และไมยุงเกี่ยวกับ

ปญหายาเสพติด การมีสวนรวมทุกฝาย ยาเสพติด

ไดแก ผูบริหาร สมาชิกสภา กํานัน

ผูใหญบาน เพื่อนํามาปรับใชในชุมชน

3.สรางเครือขายและรวมกัน แบบ

บูรณาการ เพื่อขยายผลสูการปฏิบัติให

เปนรูปธรรม

5 โครงการปองกันและแกไข จัดกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ 5,000 4,500 ความสําเร็จของ ประชาชนในเขต สภาพแวดลอมใน งานปองกันฯ

ปญหาหมอกควันไฟปา ใหความรูแกประชาชน โครงการ พื้นที่เขาใจ เขตพื้นที่ไมเปน สํานักปลัด

ปญหาการเผาใน มลพิษทางอากาศ

ที่โลงและให

ความรวมมือ

ไมเผาในที่โลง

6 โครงการอบรมปองกันอัคคีภัย เด็กและเยาวชน เขารับการอบรม 10,000 9,977.80 ความสําเร็จของ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน งานปองกันฯ

ในสถานศึกษาและชุมชน ในการปองกันและระงับอัคคีภัย โครงการ เขารวมโครงการ เขาใจในการปองกัน สํานักปลัด

การใชอุปกรณดับเพลิงเบื้องตน ตามเปาหมาย และระงับอัคคีภัย

การใชอุปกรณดับ

เพลิงเบื้องตน

200,000 186,180.60

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รวม    6  โครงการ

ผลที่ไดรับ



3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการรณรงคปองกัน ประชาสัมพันธใหความรูและรณรงค 5,000 2,515 ผูเขารวมโครงการ รอยละ 89.55 ประชาชนไดรับ กอง

โรคเอดส เผยแพรความรู รณรงคปองกัน มีความพึงพอใจมาก โครงการ ความรู ความเขาใจ สาธารณสุขฯ

โรคเอดสโดยการจัดบูธแจกถุงยาง ขึ้นไป และตระหนักถึงการ

อนามัยใหกับประชาชน ณ ตลาด ปองกันโรคเอดส

บานเสง รานสะดวกซื้อ ฯลฯ มากขึ้น

2 โครงการรณรงคปองกัน ประชาสัมพันธ รณรงคทําความสะอาด 20,000 19,965 ตรวจไมพบโรค รอยละ 100 ประชาชนและ กอง

การควบคุมโรคไขหวัดนก การปองกันและการควบคุมโรค ไขหวัดนก เกษตรกรมีความรู สาธารณสุขฯ

ไขหวัดนกและพนยาฆาเชื้อโรค ชนิดH5N1 ในการเลี้ยงสัตวปก 

ปองกันในโรงเรือนที่เลี้ยงสัตวปก ในเขตพื้นที่เทศบาล ปองกันตนเองจาก

ตําบลบานแปน โรคไขหวัดนก

3 โครงการน้ําประปาปลอดภัย อบรมใหความรู และสาธิตทดสอบน้ํา 5,000 4,875 ความพึงพอใจ รอยละ 71.85 ประชาชนเขาใจ กอง

เทศบาลตําบลบานแปน ประปา แกคณะกรรมการน้ําประปา ระดับมากขึ้นไป เกี่ยวกับการใชน้ํา สาธารณสุขฯ

หมูบาน 9 หมูบานในเขตเทศบาล ประปาและน้ําประปา

ตําบลบานแปน ในเขตพื้นที่มีคุณภาพ

ตามกฎกระทรวงฯ

4 โครงการรณรงคปองกันและ ประชาสัมพันธขอความรวมมือ 40,000 34,334 ความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ ประชาชนตระหนักและ กอง

การควบคุมโรคไขเลือดออก ใหประชาชนทําลายแหลงเพาะพันธุ ระดับเห็นดวย 100 ใหความรวมมือในการ สาธารณสุขฯ

ลูกน้ํายุงลาย แจกทรายทีมีฟอส ใหจัดกิจกรรมทุกป สํารวจลูกน้ํายุงลาย และ

สุมสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย จํานวน 90 ทําลายแหลงเพาะพันธุ

และทําการพนหมอกควัน คน

งบประมาณ (บาท)

เชิงปริมาณ
โครงการ/กิจกรรม

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

5 โครงการเฝาระวังการเกิด ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน 5,000 2,250 ความพึงพอใจ - ประชาชนมีความรูใน กอง

โรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา หรือ จัดจุดคัดกรองสําหรับผูมาติดตอ ระดับมาก การดูแลตนเองจาก สาธารณสุขฯ

โรคระบาดที่พบบอยใน สํานักงานเทศบาลฯและในชุมชน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

ชุมชน สูตําบลควบคุมโรค สนับสนุนวัสดุอุปกรณ หนากากอนามัย 2019และปฏิบัติตัวตาม

เขมแข็งแบบยั่งยืน เจลแอลกอฮอล อุปกรณปองกันโรค ปฏิบัติตัวตามมาตรการ

ใหกับ อสม. รานคา ตลาดสด และ การเฝาระวังควบคุม

รณรงคฉีดวัคซีน มอบถุงยังชีพผูกักตัว ปองกันการแพรระบาด

ยังชีพผูกักตัว ฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรค ของโรคติดเชื้อ

จัดตั้งศูนย CI สําหรับรองรับผูปวย ไวรัสโคโรนา 2019 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมใหความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู 5,000 4,875 ผูเขารวมการ คิดเปนรอยละ แกนนําสุขภาพชุมชน กอง

แกนนําสุขภาพในชุมชน สรุปผลการดําเนินงาน อบรมมีความ 84.7 ไดรับความรู ความเขาใจ สาธารณสุขฯ

เทศบาลตําบล บานแปน พึงพอใจอยูใน ดานปญหาสุขภาพใน

ระดับดีมาก ชุมชน เพื่อนําไปปรับใช

ไดอยางถูกวิธีและมี

ประสิทธิภาพ

7 โครงการสัตวปลอดโรคคน จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาของ 5,000 4,950 ผูเขารวมโครงการ รอยละ 83.11 ลดอัตราการเกิด กองสาธารณสุข

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา สัตวการปองกันโรค และนําสัตว มีความพึงพอใจมาก โรคพิษสุนัขบา และสํานักงาน

ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จ เลี้ยงมารับวัคซีน รณรงคการฉีด ในชุมชนและลดการ ปศุสัตว อ.เมือง

พระเจาลูกเธอเจาฟา วัคซีน เพิ่มประชากรสุนัข ลําพูนและสํานัก

จุฬาภรณวลัยลักษณ ประชาชนปลอดภัย งานปศุสัตว

อัครราชกุมารี จากโรคพิษสุนัขบา จังหวัดลําพูน

85,000 73,764

โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

ผลที่ไดรับ

รวม  7   โครงการ

งบประมาณ (บาท)



3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 1.กิจกรรมสงเสริมบทบาทการดําเนิน 30,000 27,360 แบบประเมิน จํานวนของ ดานการสงเสริม กองสวัสดิการ

เทศบาลตําบลบานแปน งานพัฒนาศักยภาพถายทอดองคความรู ความพึงพอใจของ ผูสูงอายุที่เขา อาชีพไดนําความรู สังคม

(อุยมวนใจ) ปราชญชาวบานและคลังปญญาของ โครงการ รวมโครงการฯ ไปใชประโยชนใน

ผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานแปน จํานวน 91 ชุด จํานวน 87 คน ชีวิตประจําวันสราง

2.กิจกรรมสงเสริมอาชีพ/รายไดและ รายไดใหเกิดรูปธรรม

ตระหนักถึงการเปนผูสูงอายุที่มีคุณคา มากขึ้นและดาน

มีศักดิ์ศรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น สุขภาพรางกาย มี

3.กิจกรรมสงเสริมอาชีพการรวมกลุม ความรู  เพื่อไปดูแล

และสรางความสามัคคี ความเขาใจ สุขภาพของตนเองได

อันดีของผูสูงอายุ

2 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาท 15,000 15,000 รอยละของผู ผูเขารวมโครงการ ผูเขารวมโครงการได กองสวัสดิการฯ

สตรีกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม เขารวมโครงการ ตามเปาหมายที่ พัฒนากระบวนการ

ในการพัฒนาชุมชนและการทํางานกับ กําหนดไว 24 คน เรียนรูในการพัฒนา

แกนนํากลุมสตรีตางชุมชนและองคกร มีผูเขารวม ชุมชนและการทํางาน

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่ประสบความ โครงการไมนอย รวมกับแกนนํากลุม

สําเร็จในการพัฒนาชุมชน กวา 80% ตาง ๆ 

3 โครงการครอบครัวสัมพันธ จัดกิจกรรมใหครอบครัวไดรวมกิจกรรม 15,000 11,100 รอยละของ ผูรวมโครงการ ครอบครัวไดทํากิจกรรม กองสวัสดิการ

กับสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหไดใชเวลา ผูรวมกิจกรรม ตามเปาหมายที่ ใชเวลาและเลกเปลี่ยน สังคม

รวมกัน และไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามโครงการ กําหนดไวกําหนด เรียนรูรวมกันทําให

วิเคราะหปญหาในครอบครัว 30 คน เปาหมาย ปญหาครอบครัวลดลง

ตัวชี้วัดผูเขารวม

โครงการไม

นอยกวา 80 %

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรม



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

4 โครงการสงเสริมเครือขาย จัดอบรมสงเสริมอาชีพใหมีทางเลือกใน 15,000 14,915 รอยละของผู ผูเขารวมโครงการ วัดจากภาพรวมของ กองสวัสดิการฯ

คุมครองเด็กเทศบาลตําบล การประกอบอาชีพแบบพึงพาตนเอง เขารวมโครงการ ตามเปาหมายที่ การดําเนินโครงการ

บานแปน และกอเกิดรายไดใหกับครอบครัว กําหนดไว 60 คน และสรุปผล

เปาหมายตัวชี้วัด ความพึงใจและ

ผูเขารวมโครงการ แบบทดสอบกอนและ

ไมนอยกวา 80% หลังจากผูเขารวม

โครงการ

75,000 68,375รวม  4  โครงการ

เชิงคุณภาพ

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)



3.5 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการเขารวมการจัดการ เขารวมแขงขันทักษะของ อปท. 30,000 13,086 แบบสอบความ ผลสัมฤทธิ์ เด็กนักเรียน กองการศึกษา

ศึกษาของ อปท. ระดับภาค 1.แขงขันตัวหนอน  พึงพอใจ 100.00% ความเขาใจและชวย (รร.อนุบาลฯ)

และระดับประเทศ 2.แขงขันโครงงานการทําขนมวง เพิ่มทักษะดานการ

3.แขงขันตอเลโก แขงขันเกิดการพัฒนา

4.แขงขันวาดภาพระบายสี

   

2 โครงการเด็กตามวัยดี อยูที่ จัดการประชุมผูปกครองนักเรียน 10,000 4,750 แบบสอบความ ผลสัมฤทธิ์ ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก กองการศึกษา

ผูปกครองในเขตเทศบาล  พึงพอใจ 100.00% ความเขาใจในการใช (รร.อนุบาลฯ)

ตําบลบานแปน ชีวิตประจําวัน และ

เกิดการพัฒนาการ

3 โครงการพัฒนาครูและ จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 41,000 30,715 แบบสอบความ ผลสัมฤธิ์ ครูและบุคลากร กองศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา พึงพอใจ 100.00% ทางการศึกษาไดรับ (รร.อนุบาลฯ)

การพัฒนาศักยภาพ

เต็มที่

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงานที่จังหวัดนาน 30,000 11,550 แบบสอบความ ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการได กองการศึกษา

คณะกรรมการบริหารศูนย พึงพอใจ ตามเปาหมาย รับความรูเพิ่มเติม (รร.อนุบาลฯ)

พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการ จากกิจกรรมและ

สถานศึกษา คณะกรรมการ นํากลับมาพัฒนา

การศึกษาเทศบาลตําบล ศูนยเด็กเล็กตอไป

บานแปนและครู บุคลากร

ทางการศึกษา

ผลที่ไดรับ

โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

งบประมาณ (บาท)



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

5 โครงการสานสัมพันธบาน วัด  -กิจกรรมแสดงนิทรรศการทางการ 6,000 6,000 แบบสอบถาม ผลสัมฤทธิ์  - ผูปกครอง ครูและ กองการศึกษา

โรงเรียน ศึกษาของนักเรียนและครู ความพึงพอใจ 100% ผูที่มีสวนเกี่ยวของ (รร.อนุบาลฯ)

 -จัดบรรยายใหความรู "บาน วัด ดานการศึกษา เกิด

โรงเรียน วิถีชีวิตพอเพียง" ความรู แนวคิดในการ

 -จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร พัฒนาการจัดการ

ผูสําเร็จการศึกษา ศึกษารวมกันระหวาง

 -กิจกรรมพิธีผูกขอมือใหพรเพื่อความ บานวัดและโรงเรียน

เปนศิริมงคล

มากขึ้น

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ จัดการอบรมการจัดทําแผนการศึกษา 20,000 10,560 แบบสอบถาม ผูเขารวมอบรม ผูเขารวมกิจกรรม กองการศึกษา

การจัดทําแผนพัฒนาการ 1.จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ความพึงพอใจ เปนไปตาม ไดรวมกันแกไข ปญหา (รร.อนุบาลฯ)

ศึกษาขององคปกครองสวน 2.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เปาประสงค เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ

ทองถิ่นและสถานศึกษาใน ประมาณ ใหสอดคลองกับความ

สังกัด ตองการของประชาชน

ในพื้นที่ของเขตเทศบาล

137,000 76,661

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

รวม 6 โครงการ



3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการประเพณียี่เปง จัดซุมประตูปา เจดียทราย 9 หมูบาน 80,000 80,000 หมูบานเขารวม  -คณะผูบริหาร เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

กิจกรรมแขงขันโคมลอย(วาวควัน) กิจกรรม 9 หมูบาน สมาชิกสภาฯ ประชาชนให การศึกษาฯ

พนักงานเทศบาล ความสําคัญของ

ผูนําหมูบาน เด็ก วัฒนธรรมประเพณี

เยาวชน และ  ประเพณียี่เปง

ประชาชนใน (ลอยกระทง)ไดรับการ

เขตเทศบาลฯ อนุรักษใหคงอยูสืบ

เขารวมกิจกรรม ตอไป

ครบทั้ง 9 

หมูบาน

2 โครงการสงเสริมศักยภาพ  -จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความ 80,000 14,202 แบบสอบถามความ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชน คิดเห็นในหัวขอ"การศึกษาของเด็ก พึงพอใจ เขารวมกิจกรรม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู การศึกษาฯ

และเยาวชนไทย" คิดเปน 100% ทําใหชวยเพิ่มศักยภาพ

 -จัดนิทรรศการสงสริมความรูและ ในการคิดและตัดสินใจ

ศักยภาพการพัฒนาเด็กและเยาวชน

3 โครงการสงเสริมศาสนา จัดแสดงผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น 20,000 16,750 แบบสอบถามความ ผูเขารวมกิจกรรม ชวยสงเสริมผลิตภัณฑ กอง

ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม สินคาการเกษตร ศิลปวัฒนธรรม พึงพอใจ คิดเปน 100% ของชุมชนและเพิ่มรายได การศึกษาฯ

และภูมิปญญาทองถิ่น ของปราชญทองถิ่น ในกาดมวนใจ กลับคืนสูทองถิ่น

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

4 โครงการหลอเทียนพรรษา  -กิจกรรมหลอเทียนเขาพรรษา 30,000 16,700 แบบสอบถาม ผูเขารวมกิจกรรม เด็ก เยาวชน กองการศึกษาฯ

บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล ความพึงพอใจ คิดเปน 100 % และประชาชนไดให การศึกษาฯ
บานแปน ความสําคัญของ

 -กิจกรรมหลอเทียนเขาพรรษาภายใน วัฒนธรรมประเพณี

หมูบาน 9 หมูบาน ในเขตเทศบาล ยี่เปง(ลอยกระทง)

ตําบลบานแปน

 -กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงานประวัติศาสตรวัฒนธรรม 30,000 4,650 แบบสอบถาม กลุมเปาหมาเขา ผูเขารวมกิจกรรม กองการศึกษาฯ

สภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบล เรียนรูความเปนมาจากพออุยนอยเมือง ความพึงพอใจ รวมกิจกรรม ไดเรียนรูประวัติศาสตร การศึกษาฯ

บานแปน จินาจันทร ลูกศิษยครูบาศรีวิชัย 100% จากผูมีประสบการณ

ศึกษาเรียนรูแหลงวัฒนธรรมที่ เพื่อเขาใจเรียนรูและ

วัดพระธาตุ 5 ดวงและวัดพระบาท สามารถนําไปปรับใช

หวยตมที่ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ในชีวิตประจําวันได

6 โครงการแขงขันฟุตบอล จัดการแขงขันฟุตบอล  7 คน 30,000 29,820 หมูบานในเขต จํานวนทีมที่เขา ประชาชนได กองการศึกษาฯ

ประชาชนในเขตเทศบาล รุนประชาชนทั่วไป เทศบาลสงทีม รวมการแขงขัน ออกกําลังกาย การศึกษาฯ

ตําบลบานแปน เขารวมการแขงขัน เปนไปเปาหมาย ใหรางกายแข็งแรง

ไมนอยกวา 7 ทีม ที่ตั้งไว หางไกลจากโรคภัย

7 โครงการอบรมกีฬาสําหรับ จัดอบรมทักษะกีฬาปองกันตัว 13,000 8,950 แบบสอบถาม ผูเขารวม เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ

เด็ก เยาวชนตานยาเสพติด ความพึงพอใจ กิจกรรมคิด รูจักการปองกันตัว การศึกษาฯ

เปน 100 % และนําไปใชประโยชน

283,000 171,072

ผลที่ไดรับ

รวม  7  โครงการ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการจิตอาสา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหกับ 20,000 16,723 จํานวนผูเขารวม กลุมเปาหมาย ผูเขารวมกิจกรรม สํานักปลัดฯ

ชุมชน ศาสนสถาน ฯลฯ กิจกรรมตามหนังสือ เขารวมโครงการ มีจิตสาธารณะ

สั่งการและหนวยงาน ครบถวน ใชเวลาวางใหเกิด

ที่รองขอ ประโยชน

เกิดความสามัคคี

2 โครงการประชุมหัวหนาสวนราชการ จัดประชุมหัวหนาสวนราชการ 20,000 5,250 จํานวนผูเขารวม กลุมเปาหมาย สามารถแกไข สํานักปลัดฯ

ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ฯลฯ เพื่อแจงขอมูล การประชุม เขารวม ตอบสนองปญหา

คณะผูบริการ สมาชิกสภาเทศบาล ขาวสาร การปรึกษาหารือ ระดม โครงการ และความตองการ

(ฮอมผญา อาสาคลายทุกข) สมอง รวมแสดงความคิดเห็น ครบถวน ของประชาชน

ในการแกไขปญหาความ ในเขตพื้นที่เทศบาล

เดือดรอน ตอบสนองตอความ ตําบลบานแปน

ตองการของประชาชน

3 โครงการวันทองถิ่นไทย  จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 5,000 1,000 จํานวนผูเขารวม กลุมเปาหมาย ผูเขารวมกิจกรรม สํานักปลัดฯ

และรวมกิจกรรมของ อปท. อื่น กิจกรรม เขารวม ตระหนักถึงความ

กิจกรรม สําคัญขององคกร

ครบถวน

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

งบประมาณ (บาท)



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

4 โครงการออกหนวยเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมออกบริการประชาชน 10,000 9,225 หมูบานทั้ง 9 ดําเนินการ รับทราบปญหา สํานักปลัดฯ

รวมกับหนวยงานอื่น หมูบานใน หมูบาน 1  ครั้ง ความตองการเพื่อ

เขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานแปน แบบสอบถาม นําไปสูการแกไข

ความพึงพอใจ อํานวยความสะดวก

และใหบริการดาน

ตางๆ

5 โครงการวันเทศบาล กิจกรรมทําบุญตักบาตรและ 20,000 19,535 จํานวนผูเขารวม กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมาย สํานักปลัดฯ

บําเพ็ญประโยชน กิจกรรม เขารวมกิจกรรม ตระหนักถึง

ครบถวน ความสําคัญ

ขององคกร

6 โครงการพัฒนาศักยภาพและ จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 70,000 69,950 จํานวนผูเขารวม กลุมเปาหมาย ผูเขารวมกิจกรรม สํานักปลัดฯ

คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร เพื่อพัฒนาบุคลากร กิจกรรม เขารวมครบถวน ตระหนักถึง

สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน ความสําคัญของ

เจาหนาที่ของเทศบาลตําบล องคกร

บานแปน

7 โครงการใหความรูแกคณะกรรมการ อบรมใหความรูแกคณะกรรมการ 20,000 18,295 รอยละความ ผูเขาอบรม ผูเขาอบรมมี กองคลัง

จัดซื้อจัดจาง จัดซื้อจัดจาง พึงพอใจของ  80คน คิดเปน ความพึงพอใจ

ผูเขาอบรม 100% มากที่สุด

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

เชิงคุณภาพ

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

8 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี สํารวจขอมูลและปรับปรุงขอมูล 305,000 304,100 รอยละของการ บันทึกขอมูล บันทึกขอมูล กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน บันทึกขอมูลแผนที่ ทรัพยสินใน ถูกตองและ

ทรัพยสิน ภาษีและทะเบียน ทันที 85% เปนปจจุบัน

ทรัพยสิน ของพื้นที่ทั้งหมด

9 โครงการเตรียมความพรอมการ 1.การประชาสัมพันธ 7,000 6,000 จํานวนผูชําระภาษี มีจํานวนผูชําระ การประเมินภาษี กองคลัง

จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง 2.สํารวจพื้นที่ประเมินภาษี ที่ดินและ ภาษีเพิ่มขึ้น ถูกตอง

สิ่งปลูกสรางเพิ่มขึ้น 29 คน

10 โครงการเพิ่มทักษะดาน อบรมใหความรู เพื่อพัฒนา 15,000 11,585 มีผูผานการประเมิน สมาชิกสภา การจัดทํางบ กองยุทธศาสตร

งบประมาณ ทักษะดานการจัดทํางบประมาณ รอยละ 80 ผูบริหาร เจาหนาที่ ประมาณถูกตอง และงบประมาณ

ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบหนังสือ

จํานวน 40 คน สั่งการ 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ จัดการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 75,000 73,612 จํานวนผูเขารวม กลุมเปาหมาย การใหบริการ กองยุทธศาสตร

บริหารจัดการบานเมืองที่ดี ใหแกบุคลากรในองคกรและ กิจกรรม เขารวมกิจกรรม ประชาชนมีประสิทธิ และงบประมาณ

ผูนําชุมชน ครบถวน ภาพและเปนตาม

หลักการบริหาร

บานเมืองที่ดี

567,000 535,275รวม   11  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

งบประมาณ (บาท)

เชิงคุณภาพ



4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการบานแปนใสสะอาด อบรม คณะทํางานและผูนําชุมชน 15,000 10,500 1.ความสําเร็จของ พนักงาน ลูกจาง พนักงาน ลูกจาง นิติการ

ปราศจากคอรัปชั่น จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมย โครงการ ของเทศบาลฯ ของเทศบาลฯ (ฝายปกครอง)
ตอตานการทุจริต คอรัปชั่น 2.การมีสวนรวม ทุกคนที่เกี่ยวของ เขาใจ มีจิตสํานึก สํานักปลัด

ของผูเขารับการ เขารวมโครงการ รักทองถิ่นตนเอง

อบรม ตามเปาหมาย ลดโอกาสทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ตอองคกร

15,000 10,500

งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ

ผลที่ไดรับ

รวม   1  โครงการ

เชิงคุณภาพ



5. ยุทธศาสตรการอุดหนุนหนวยงานอื่น ๆ 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติ อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม 18,000 18,000 อุดหนุนใหแก ดําเนินการ การปฏิบัติงานมี สํานักปลัดฯ
การรวมในการชวยเหลือ ในการชวยเหลือประชาชน ทต.ตนธง 1  ครั้ง ความสะดวกคลอง
ประชาชนขององคกรปกครอง ของ อปท. ตัวและเกิดประสิทธิ
สวนทองถิ่นอําเภอเมือง ภาพยิ่งขึ้น
จังหวัดลําพูน

2 อุดหนุนโครงการอบรมการเฝาระวัง อุดหนุนโครงการอบรมการเฝาระวัง 15,000 15,000 อุดหนุนใหแก ดําเนินการ การปฏิบัติงานมี สํานักปลัดฯ

รักษาความสงบเรียบรอยในหมู รักษาความสงบเรียบรอยในหมู บานหนองเตา 1  ครั้ง ความสะดวกคลอง

บานหนองเตา บานหนองเตา ตัวและเกิดประสิทธิ

ภาพยิ่งขึ้น

33,000 33,000

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รวม  2  โครงการ



5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ อุดหนุนกิจกรรมการบริหารจัดการ 20,000 20,000 อุดหนุนใหแก ดําเนินการ การปฏิบัติงานดาน งานปองกันฯ

แบบบูรณาการของศูนยปฏิบัติการ แบบบูรณาการของศูนยปฏิบัติการ อําเภอเมืองลําพูน 1  ครั้ง การปองกันยา สํานักปลัดฯ

ปองกันปราบปรามยาเสพติด ปองกันปราบปรามยาเสพติด เสพติดมีประสิทธิ
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน อําเภอเมืองลําพูน  ภาพยิ่งขึ้น

2 อุดหนุนโครงการฝกอบรมการให อุดหนุนกิจกรรมการฝกอบรมการให 5,000 5,000 อุดหนุนใหแก ดําเนินการ งานปองกันฯ

ความเขาใจดานการอํานวย ความเขาใจดานการอํานวยความ อําเภอเมืองลําพูน 1  ครั้ง สํานักปลัดฯ

ความเปนธรรมใหกับประชาชน เปนธรรมใหกับประชาชนในหมูบาน

ในหมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่อําเภอ /ชุมชน ในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน

เมืองลําพูน

25,000 25,000รวม  2  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



5.3 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 อุดหนุนโครงการพระราชดําริ จัดบริการเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ 180,000 100,000 - สนับสนุนงบ ประชาชนไดรับ กอง
ดานสาธารณสุข ตามแนวทางพระราชดําริดาน ประมาณ 5 การดูแลสุขภาพ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุข หมูบาน ในเบื้องตน

ไมขอรับ 4 

หมูบาน

180,000 100,000

5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 อุดหนุนโครงการฝกอบรมสงเสริม อุดหนุนบานหนองเตาเพื่อจัด 20,000 20,000 อุดหนุนใหแก ดําเนินการ ประชาชนบาน สํานักปลัดฯ
อาชีพบานหนองเตา กิจกรรมสงเสริมอาชีพใหแกกลุม บานหนองเตา 1  ครั้ง หนองเตาไดพัฒนา

อาชีพบานหนองเตา สินคาและผลิตภัณฑ

ชุมชนใหมีมูลคา

เพิ่ม

20,000 20,000

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

รวม   1  โครงการ

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รวม  1  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



5.5 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพดาน อุดหนุนเพื่อพัฒนาดานการศึกษา 50,000 50,000 อุดหนุนใหแก ดําเนินการ นักเรียนระดับ กองการศึกษา

การศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ร.ร.ตําบลบานแปน 1  ครั้ง ประถมศึกษามี

คุณภาพทางการ

ศึกษาดีขึ้น สามารถ

สอบแขงขันเพื่อ

ศึกษาตอในสถาบัน

อื่น ๆ ได

2 อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพดาน อุดหนุนกิจกรรมการฝกอบรมการให 40,000 40,000 อุดหนุนใหแก ดําเนินการ นักเรียนระดับ กองการศึกษา

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ความเขาใจดานการอํานวยความ ร.ร.บานแปนพิทยา 1  ครั้ง มัธยมศึกษามี

เปนธรรมใหกับประชาชนในหมูบาน คุณภาพทางการ

/ชุมชน ในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน ศึกษาดีขึ้น สามารถ

สอบแขงขันเพื่อ

ศึกษาตอในสถาบัน

อื่น ๆ ได

90,000 90,000

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

รวม  2  โครงการ



5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา ขยายเขตไฟฟา 3 เฟส 4 สาย 500,000 453,946.12 ขยายเขตไฟฟา 3 ดําเนินการ ประชาชนไดใชเสน กองชาง

3 เฟส 4 สาย บริเวณถนนสาย บริเวณถนนสายบานขวาง-รองอุย เฟส 4 สาย 1  ครั้ง ทางในการสัญจร

บานขวาง-รองอุย หมูที่ 2 หมูที่ 3  โดยการปกเสา จํานวน บริเวณถนนสาย ไดอยางสะดวกและ

บานขวาง 30 ตน พรอมพาดสายระยะทาง บานขวาง-รองอุย ปลอดภัย

750 เมตร

2 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา ขยายเขตไฟฟาพรอมไฟกิ่งบริเวณ 132,500 132,385 ขยายเขตไฟฟา 3 ดําเนินการ ประชาชนไดใชเสน กองชาง

พรอมไฟกิ่งบานหนองเตา - บอขยะ-ทาเชียงทอง หมูที่ 3 (เดิมงบตั้งไว เฟส 4 สาย 1  ครั้ง ทางในการสัญจร

ทาเชียงทอง หมูที่ 3 หมูที่ 3 บานหนองเตา โดยการ 48,500) บริเวณถนนสาย ไดอยางสะดวกและ

บานหนองเตา พาดสายระยะทาง 780 เมตร และ บานขวาง-รองอุย ปลอดภัย

ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟาสาธารณะ 

จํานวน  14  ชุด

3 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา - 40,000 ดําเนินการแลว - - - กองชาง

1 เฟส 1 สาย บริเวณประปา โดยใชงบของ

บานลอง หมูที่ 3 บานหนองเตา ชุมชน

(โอนงบไป

ดําเนินการใน

โครงการที่ 2

ใหแลวเสร็จ)

672,500 586,331.12

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

รวม  3  โครงการ



5.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี - 5,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง

สรงน้ําพระธาตุหริภุญชัยจังหวัด เนื่องจาก การศึกษาฯ

ลําพูน สถานการณ 

COVID-19

2 อุดหนุนโครงการจัดงานพระนาง - 12,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง

จามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัด เนื่องจาก การศึกษาฯ

ลําพูน สถานการณ 

COVID-19

3 อุดหนุนโครงการจัดงานลําไย - 12,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง

จังหวัดลําพูนสนับสนุนสินคาไทย เนื่องจาก การศึกษาฯ

ประจําป 2565 (ลําไยไทย สถานการณ 
ลําไยลําพูน) COVID-19

4 อุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน                    - 20,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง

เนื่องจาก การศึกษาฯ

สถานการณ 
COVID-19

5 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต 20,000 20,000 1  รอยละ 100  -ประชาชนไดรวม กอง
สงกรานตบอโจง บานบอโจง โครงการ ของประชาชน อนุรักษขนบ การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ธรรมเนียม

ประเพณีของ

หมูบานใหสืบตอไป

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

6 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต 20,000 20,000 1  รอยละ 100  -ประชาชนไดรวม กอง
สงกรานตบานขวาง บานขวาง โครงการ ของประชาชน อนุรักษขนบ การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ธรรมเนียม

ประเพณีของ

หมูบานใหสืบตอไป

7 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต 20,000 20,000 1  รอยละ 100  -ประชาชนไดรวม กอง
สงกรานตบานหนองหนาม บานหนองหนาม โครงการ ของประชาชน อนุรักษขนบ การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ธรรมเนียม

ประเพณีของ

หมูบานใหสืบตอไป

8 อุดหนุนโครงการประเพณี  -จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 20,000 20,000 1  รอยละ 100  -ประชาชนไดรวม กอง
สงกรานตบานรั้ว-บานทุง  -กิจกรรมสืบชะตา โครงการ ของประชาชน อนุรักษณ การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของ

หมูบานใหสืบตอไป

9 อุดหนุนโครงการประเพณี  -จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 20,000 20,000 1  รอยละ 100  -ประชาชนไดรวม กอง
สงกรานตบานหนองเตา  -กิจกรรมสืบชะตา โครงการ ของประชาชน อนุรักษณ การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของ

หมูบานใหสืบตอไป

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

10 อุดหนุนโครงการประเพณี  -จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 20,000 20,000 1  รอยละ 100  -ประชาชนไดรวม กอง
สงกรานตบานบูชา  -กิจกรรมสืบชะตา โครงการ ของประชาชน อนุรักษณ การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ

หมูบานใหสืบตอไป

11 อุดหนุนโครงการประเพณี  -จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 20,000 20,000 1  รอยละ 100 อนุรักษณ กอง

สงกรานตบานแปน  -กิจกรรมสืบชะตา โครงการ ของประชาชน ขนบธรรมเนียม การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ประเพณีของ
หมูบานใหสืบตอไป

12 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต 20,000 20,000 1  รอยละ 100  -ประชาชนไดรวม กอง

สงกรานตบานเสง บานเสง โครงการ ของประชาชน อนุรักษขนบ การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ธรรมเนียม

ประเพณีของ

หมูบานใหสืบตอไป

13 อุดหนุนโครงการประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต 20,000 20,000 1  รอยละ 100  -ประชาชนไดรวม กอง

สงกรานตบานมวง บานมวง โครงการ ของประชาชน อนุรักษขนบ การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ธรรมเนียม

ประเพณีของ

หมูบานใหสืบตอไป

ผลที่ไดรับ

โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ (บาท)

เชิงปริมาณ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

14 โครงการประเพณีสรงน้ํา  -จัดกิจกรรมพิธีทางพุทธศาสนา 10,000 10,000 1  รอยละ 100  -ประชาชนไดรวม กอง
พระวัดบาน รั้ว-ทุง  -จัดกิจกรรมสรงน้ําพระธาตุ โครงการ ของประชาชน อนุรักษขนบ การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ธรรมเนียม

ประเพณีของ

หมูบานใหสืบตอไป

15 โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ  -กิจกรรมพิธีทางพุทธศาสนา 10,000 10,000 1  รอยละ 100  -ประชาชนไดรวม กอง
วัดหนองเตา  -กิจกรรมสรงน้ําพระธาตุ โครงการ ของประชาชน อนุรักษขนบ การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ธรรมเนียม

ประเพณีของหมูบาน

ใหคงอยูสืบตอไป

16 โครงการประเพณีสรงน้ําพระ  -กิจกรรมพิธีทางพุทธศาสนา 10,000 10,000 1  รอยละ 100  -ประชาชนไดรวม กอง
ธาตุเจดียศรีหริภุญชัยวัด  -กิจกรรมสรงน้ําพระธาตุ โครงการ ของประชาชน อนุรักษขนบ การศึกษาฯ
บานแปน ในพื้นที่หมูบาน ธรรมเนียมประเพณี

ของหมูบานใหคง

อยูสืบตอไป

17 อุดหนุนศูนย อปต. สัญจร                     - 24,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง
ตําบลบานแปนและตําบล เนื่องจาก การศึกษาฯ
หนองหนาม สถานการณ 

COVID-19

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

18 โครงการสระเกลาดําหัว                     - 22,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง
พระสงฆในเขตเทศบาลตําบล เนื่องจาก การศึกษาฯ
บานแปน สถานการณ 

COVID-19

19 อุดหนุนโครงการประพฤติ                       - 20,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง
วัตรรุกขมูลกรรมใหแก เนื่องจาก การศึกษาฯ
อปต.บานแปน และ สถานการณ 
อปต.หนองหนาม COVID-19

20 อุดหนุนโครงการสงเสริม                        - 10,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง
คุณธรรมจริยธรรมนําชีวิต เนื่องจาก การศึกษาฯ
ศูนยพุทธศาสนาวันอาทิตย สถานการณ 
วัดบานรั้ว-ทุง COVID-19
(โรงเรียนปริยัติศึกษา)

21 อุดหนุนโครงการขาวใหมโบสถ                        - 10,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง
คริสต เนื่องจาก การศึกษาฯ

สถานการณ 

COVID-19

345,000 210,000รวม  21  โครงการ

เชิงคุณภาพเชิงปริมาณ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ



 

ส่วนที่ 4  
 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
********************* 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    มีการพัฒนาด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และล าคลองท าให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต้นทุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรลดลง รวมถึงมีการก าจัดผักตบชวาในแหล่งน้ า 
ภายในพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลบ้านแป้น ท าให้แหล่งน้ าสะอาดประชาชนในพื้นท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

          1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
            ประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนที่พัฒนาคุณภาพผลผลิตล าไยทั้งในและนอกฤดู 

 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลบ้านแป้น  เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มี
พัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแลเด็ก
เล็กให้มีพัฒนาการสมวัย 

 1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร 
  มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ ่
และเคารพเสียงส่วนน้อย 
  มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  มีสถานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี 
และน าเทคโนโลยีไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา 

 1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอุดหนุนหน่วยงานอื่น  
 มีการอุดหนุนหน่วยงานราชการและองค์กรอ่ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแป้น ในการสืบ
สานและพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการของเด็ก  เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่  

        1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 เทศบาลต าบลบ้านแป้น         
ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน  106  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 116 โครงการ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้  โดยโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากสภาพปัจจัยภายนอก         
อันเนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
 



 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ข้อเสนอแนะ  
  1 งบประมาณรายจ่ายด้านงบลงทุนน้อย  ไม่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีการจัดสรรให้มากข้ึนและระบุให้ชัดเจน 
  2 ควรจัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนจากกลุ่มจังหวัด อบจ. หรือหน่วยงานอื่น  
ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในเขตพ้ืนที่ 
  3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์หรือสร้างอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน 
  4. ควรจัดให้มีการดูแลผู้สูงอายุหรือจัดหามาตรการดูแลผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 

5. การหล่อเทียนพรรษา  แม่พิมพ์ส าหรับหล่อเทียนแกะยากท าให้เทียนที่หล่อได้ไม่สวยงาม 
ควรปรับรูปแบบของแม่พิมพ์ส าหรับหล่อเทียนเพ่ือความสวยงาม  เพราะบางหมู่บ้านเมื่อแกะแล้วไม่สวยก็ไม่ได้ใช้
งานท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดท าแม่พิมพ์ 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ในปีที่ผ่านมายังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  จึงท าให้การ

ด าเนินงานในบางโครงการไม่สามารถท าได้   
2. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
3. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จึงท าให้บางโครงการไม่

สามารถด าเนินการได ้
4. การปรับอัตราน้ ามันและค่าสินค้าส่งผลต่อปริมาณงานและคุณภาพของกิจกรรมและ

โครงการที่ทางเทศบาลด าเนินการ 
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